PACHTERS HOF VAN ALMERE
o Pachters zijn gedurende het gehele seizoen
welkom op de wijngaard.
o Als pachter wordt U uitgenodigd voor
evenementen op de wijngaard als de snoei, de
gewasbescherming en de druivenpluk.
o Als pachter wordt U uitgenodigd voor de open
dagen, de proeverijen en de ophaaldagen van
de wijnen op de wijngaard.
o Een pachtcontract kan bestaan uit 5, 10 of 20
stokken en heeft een looptijd van 1, 2 of 3 jaar.
Prijzen
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 stokken € 52,50 € 100,00 € 147,50
10 stokken € 100,00 € 197,50 € 290,00
20 stokken € 195,00 € 380,00 € 550,00
o
o

Een druivenstok levert 1 fles wijn op.
Bij een pachtcontract van meer dan € 250,krijgt u een naambordje bij een rij druiven.

SAMENWERKING
De wijngaard Hof van Almere werkt samen
met lokale dienstverleners en bedrijven.
Zo hebben studenten uit het hoger onderwijs
projecten uitgevoerd en worden diverse
benodigdheden voor de wijngaard gemaakt
door sociale werkbedrijven. Verder wordt
samengewerkt met het VVV-Almere.
De verwijning vindt plaats in Almere Buiten, in
een erkende accijnsverwerkingsplaats (A.V.P.).
Proeverijen en de verkoop van de wijnen van
Hof van Almere worden door meerdere lokale
ondernemers verzorgd.

CONTACTGEGEVENS
Stadswijngaard Hof van Almere
Wijngaardenier René Bliekendaal
Post: Brandersmolenstraat 25, 1333 BX,
Almere Buiten
Telefoon: 036 5291692 / 06 43582555
E-mail: info@hofvanalmere.nl
Website: www.hofvanalmere.nl
Bezoekadres: Kemphaanweg 2,1358 AA Almere
(uitsluitend op afspraak)
Bereikbaarheid OV:
Vanaf Almere: Neem vanaf station Almere
Centrum de bus 156 richting Hilversum, 159
richting Harderwijk of 160 richting Nijkerk.
Vanaf Hilversum (Sportpark), Harderwijk of
Nijkerk: Ook hier vertrekken de streekbussen 156,
159 en 160 richting station Almere Centrum.
Route: Uitstappen bij de halte De Kemphaan op
de Waterlandseweg. Loop het trapje af en links
onder de tunnel door het Stevenspad op en
rechtsaf tot voorbij het kruispunt doorlopen. Let op:
In het weekend rijdt alleen lijn 160.

De Stadswijngaard Hof van Almere is aangesloten bij de
Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten

Locatie Braambergen
Kemphaanweg 2 Almere
Naast Stadslandgoed de Kemphaan

HET HOF VAN ALMERE

DE DRUIVEN

WIJNSTOKKEN PACHTEN

Het Hof van Almere is een stadswijngaard aan de
rand van Almere, nabij het stadslandgoed De
Kemphaan. De wijngaard maakt deel uit van de
locatie Braambergen en omvat 0,3 hectare. In het
voorjaar van 2010 zijn 1000 druivenstokken
geplant en in 2020 nog eens 500. De rijen stokken
staan op een zuidoostelijke helling van 10 meter
hoog, waardoor zij extra profiteren van de warmte
van de zon. Vanaf de heuvel kijk je uit over de
bossen langs de Waterlandseweg en het
duinachtige landschap van Braambergen.

De Rondo is een uit Tsjechië afkomstige druif. De
opbrengst is hoog en de bessen
zijn middelgroot. De wijn van deze
druif is donkerrood met een fruitig
boeket en heeft wat weg van een
bourgogne. De wijn is al vroeg in
de zomer goed op smaak.

Veel wijnliefhebbers dromen ervan om te
wandelen door een wijngaard en te genieten van
de natuur en van de weelderige druivenranken. In
de zomer hangen daar de mooie rijpende
druiventrossen, waarvan in het najaar een goede
wijn gemaakt wordt. Het Hof van Almere biedt
deze liefhebbers van wijn de mogelijkheid om
wijnstokken te pachten en zo betrokken te zijn bij
de wijngaard.

De Solaris is in Duitsland gekweekt. De Solaris is
een sterke groeier met lange
uitlopers. De wijn heeft een
stevige body en mooi aroma en
kan goed gebruikt worden voor
het maken van een dessertwijn.
Deze wijn is ook geschikt om te
mengen.
De Cabernet Cortis is een hybride blauw
druivenras met kenmerken van de
Cabernet Sauvignon. De druif
ontwikkelt zich mooi met weinig
zonuren. De wijn is dieprood,
tanninerijk en vol van smaak,
wordt op bij voorkeur ‘op
eikenhout gelegd’.

De wijngaard produceert jaarlijks 1500 flessen
rosé en witte wijn voor de Almeerse bevolking en
haar toeristen. De wijngaard heeft een netwerk van
vrijwilligers en liefhebbers van de wijngaard. De
vrijwilligers helpen wekelijks op de wijngaard en bij
evenementen.
De wijngaard is een prettige omgeving om in te
werken. De wijngaard wordt duurzaam beheerd,
we houden rekening met de natuur en gebruiken
milieuvriendelijke gewasbeschermingsmethoden.

De Johanniter, met als voorouders de Riesling en
de Pinot Gris, is een onbetwiste
top druif. De druif lijkt in veel
opzichten op de Riesling, maar
rijpt al half oktober af. Deze druif
geeft een krachtige en tevens fris
en fruitige witte wijn.
Echt een favoriet!

De pachtwijngaardenier kan kosteloos de
wijngaard op afspraak bezoeken, aan proeverijen
deelnemen, helpen bij het snoeien en het feest van
de pluk meemaken. Pachters kunnen ook de eigen
druiven plukken voor het maken van eigen wijn.
Gedurende het seizoen worden de pachters en de
vrijwilligers van de ontwikkeling van de wijngaard
op de hoogte gehouden via de digitale nieuwsbrief.

