
PROGRAMMA excursie Wijngoed Hof van Twente 

 

      

 

Tussen 10.15 en 10.30 verzamelen bij Hotel Brasserie de Zwaan, Langestraat 2, Delden. 

 

Een wandeling door bos, akkerland, heide, een romantisch beekdal en wijngaarden. 

We lopen Delden uit en steken het Twentekanaal over. Door de bossen komen we aan bij de eerste 

wijngaard van Hof van Twente, genaamd ’t Nieuwland, waar we de eerste wijnranken kunnen 

bekijken. Tijd voor koffie met Twentse krentenwegge. De wandeling voert verder door een 

gevarieerd landschap van bos, akkerland en heidevelden; hier en daar slingert een beek. We volgen 

de Hagmolenbeek, waar we een stop maken in de tweede wijngaard, schilderachtig gelegen tussen 

bosrand en beek. Hier zorgen we voor een feestelijke sprankelwijn gemaakt van de druif riesèl met 

een hapje erbij. Nog tien minuten lopen en je arriveert via een bijzondere entree op het wijngoed.  

Bezoek wijngoed 

Ontvangst door Ilse en Roelof. Omdat iedereen nu wel trek heeft, beginnen we met een heerlijk 

Twents buffet. Dat wordt uiteraard begeleid door de kwaliteitswijnen van Hof van Twente en door 

Ilse becommentarieerd. We proeven vijf wijnen, waaronder de frisse, geurige witte johanniter, de 

solaris en de stevige rode regent. Roelof Visscher neemt ons vervolgens mee op rondleiding door de 

wijnmakerij en de kelder. 

Om 18.00 brengt een taxibusje ons in 10 minuten terug naar het station. 

 

Hof van Twente 

Wijngoed Hof van Twente ligt in de gemeente Bentelo en bestaat uit drie verspreid liggende 

wijngaarden met een totale oppervlakte van 6,5 ha. In 2000 hebben Roelof en Ilse Visscher de eerste 

stokken aangeplant. Hof van Twente is een commercieel wijnbedrijf, Roelof is fulltime wijnboer; Ilse 

combineert het werk op het wijngoed met het runnen van de zorgboerderij. Sinds 2020 werkt hun 

zoon Mark mee op het bedrijf. Zij werken zo biologisch en gezond mogelijk en hebben duurzaamheid 

hoog in het vaandel staan. Hun rode wijnen en de rosé zijn gemaakt van de druiven regent en 

pinotin. De rode wijn rijpt op houten vaten, barriques. Zowel voor hun witte, rosé als rode wijnen 

ontvangen zij regelmatig prijzen en medailles. 

 

           


