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Ontstaan
De VÍvertuin is aangelegd in 1987/88 dooÍAda
Hofman. Een oude boerderij met schuren en
weiland werd omgetoverd tot een tuinparadijs
voor mens en dier met een bijzondere ambiance.
De tuin is ook internationaal zeer bekend.
De Vijvertuin
De Vijvertuin is ruim 2 ha. groot. Rondom 3 grote

natuurvijvers liggen ruim 30 kleine tuinen mèt
daarin zo'n 50 grote en kleine vijvers.

Dagje uit

ln iedere tuin zijn zitjes om heerlijk van de rust,
geuren, kleuren en geluiden van flora en fauna
te kunnen genieten. Er is veel te zien, kabbelende beekjes, watervallen, en in de tuin staan
vele verschillende soorten vaste planten, heesters en bomen.
Hoogtepunlen

April:

bomen, bollèn en

de rotsplanten in bloei.

l\,4ei:
Juni-Augustus:
Juli-September:

vanaÍ begin mei

de kikker-concerten
vele waterlelies in bloei
borders in bloei.

vlinde(ijd
September:

Samen vormen ze met de grote bloemborders
de grote tuin.

vlammende
herfstkleuren

Openingstiiden:

De Daktuin
Uniek is de daktuin met vÍver

Op het dak van de privé-woning op 3 meter
hoogte is een daktuin aangelegd van 600 m2
met daarin èen vijver met 35000 liter water.
Vanaf de daktuin heeÍt de bezoeker een schitterend uitzicht over de Vijvertuinen.

De Vijvertuin is geopend van: begin mei tot
eind september, van dinsdag tot en met zondag
van 12.00 tot 17.00 uur.
Op feestdagen ook op maandag geopend.

Kinderen van 4-12 jaar:

€ 9,00 p.p.
€ 4,75 p.p.

Groepen vanaf 25 personen

€

Jaarkaart

€ 25,00 p.p.

Entree

Helder water
De visie van Ada Hofman om het water in de
vijver op natuurlijke wijze helder en gezond te
houden waarin de door haar gepropageerde
zuurstofplanten zo'n belangrijke rol spelen is in
de heldere vijvers van de Vijvertuinen terug te

7,50 p.p.

Honden worden niet toegèlaten

zien.

Tuincafe

De

vijvertuinen van Ada Hofman

zower binnen ars op het terras kunt u iets rekkers kiezen uit het menu en/oÍ van de^dranken^- Westeincligerdijk 3 _ 7778 HG Loozen =
iq
kaart en genieten van de sÍeeÍvolle,omgeving. www.deviiiertuínenvanada hofman. n I
voor de kinderen is er een speelzaal aanwezig adahoÍmanvijveíuin"n@gràit."o,
met diverse

spellen
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