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Sinds: 2009
Maakt: o.a. mousserende wijn, (vruchten)wijnen, 
jams op ambachtelijke wijze
Startkapitaal: het spaargeld
Aantal werknemers: geen
Advies aan aspirant-eigenbazen: doorzetten; 
blijf geloven in je idee, netwerken, hulp vragen en 
anderen helpen
Grootste valkuil: te snel en te veel willen doen
Werkweek (aantal uren): baan 40 uur; eigen 
bedrijf 35 uur

Naam: Winery & Herbs

Voor jezelf beginnen in de voedingsmiddelensector. Hoe doe je dat? Waar-
om begin je eraan? En hoe bevalt het? Eigen bazen vertellen over de leuke 
en minder leuke kanten van het leven als zelfstandig ondernemer.

Geert Hermans is samen met zijn vrouw een wijnmakerij 
gestart. Het verhaal van Winery & Herbs in Schijndel.

“Het begon als een hobby, maar is nu uitgegroeid tot een totaal 
bedrijfsconcept”, vertelt Geert Hermans (48) over de geschie-
denis van het bedrijf. “We willen mensen laten zien hoe planten 
groeien, bloeien en smaken.” Hermans en zijn vrouw zijn beide 
afkomstig uit de tuinbouw. Op de 2,5 hectare grond groeien 
ongeveer 300 plantensoorten –‘van frambozen tot bessen’ – 
waarvan het echtpaar wijn en jam maakt. 
Waar zijn vrouw, kruidenkundige en bachbloesemtherapeut, 
zich vooral bezighoudt met de kruiden, is Hermans een fana-
tiek wijnmaker. De afgelopen zes jaar liet hij zijn mousserende 
vruchtenwijn op verschillende locaties proeven. Hij kreeg vele 
positieve reacties toen hij de wijn liet schenken op de proef-
markt van de Food Valley. De reacties gaven hem de bevestiging 
dat er een markt is voor zijn product.

Bijzonder product
“Over een jaar of vier wil ik 50.000 flessen per jaar produce-
ren. Dit jaar zit ik op een vijfde daarvan.” Tegen die tijd moet 
driekwart van de inkomsten van de wijnverkoop afkomstig zijn. 
Hermans is naar eigen zeggen een van de eersten in Nederland 
die mousserende wijn produceert. Het vergt een flinke inves-
tering, omdat het productieproces veel langer duurt dan bij 
gewone wijn. 
Maar meer dan die 50.000 flessen wil Hermans niet produceren. 
“Dan moet ik kostprijsgedreven produceren. De wijn moet een 
bijzonder product blijven”, legt de wijnmaker zijn visie uit. Her-
mans werkt nu nog fulltime voor ZLTO. Op termijn wil hij terug 
naar drie tot vier dagen. Hij zal echter nooit geheel stoppen met 
een ‘echte baan’. “Ik wil met vernieuwing bezig blijven.”

Bezoekerscentrum
Het echtpaar heeft eigen spaargeld geïnvesteerd. “De bank 
is gereserveerd ten opzichte van wijnbouw in Nederland. En 
helemaal wat betreft mousserende wijnen.” Zijn vrouw werkt 
nu twee dagen in het bedrijf, maar gaat op termijn wel fulltime 
werken. 
Nu is het tweetal vooral met de gemeente in overleg voor de 
juiste vergunningen. Ze ontwikkelen een bezoekerscentrum 
om de regio “Het Groene Woud” in Brabant te promoten. “Wij 
kunnen dan rechtstreeks aan de consument verkopen. Dan 
is de marge geheel voor ons en niet voor de handel.” Andere 
verkoopkanalen zijn restaurants en bedrijven die het als relatie-
geschenk uitdelen. Naast de verkoop van wijn en andere pro-
ducten, wil het echtpaar in het bezoekerscentrum workshops 
gaan geven aan consumenten. “We willen smaakbeleving onder 
de aandacht brengen.”

Eigen Baas

Dionne Irving
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