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De Stadshoeve start met crowdfunding 

VRIJDAG 18 SEPTEMBER 2015  

 

“Laatste stap in het realiseren van wijkwens ‘de Stadshoeve’, in de wijk Stadshagen.” Met die gedachte is 

het bestuur van Stichting De Stadshoeve een crowdfunding campagne gestart om het laatste geldbedrag 

van minimaal 100.000 euro bij elkaar te krijgen voor de realisatie van dit grote burgerparticipatie project. 

“De wijk Stadshagen zal nu zelf in beweging moeten komen om De Stadshoeve gerealiseerd te krijgen.” 

Het bestuur van de stichting de Stadshoeve heeft de in 2013 geformuleerde wensen uit de wijk vertaald en 

vastgelegd in een uitvoeringsplan met als streefdatum: oplevering gemeenschapsgebouw “de Stadshoeve” 

medio juni 2016. Het streven is een duurzaam gebouw bouwen met “0” energie. Onder hetzelfde dak 

worden vier functies samengebracht: boerderij; theehuis; educatie en ontmoeten. Op dezelfde locatie 

worden ook verschillende tuinen en avontuurlijk spelen aangebracht. 

Crowdfunding 

Voor het realiseren van dit grootste burgerparticipatie project in de regio is minimaal nog een geldbedrag 

nodig van € 100.000,=. De reden om op 15 september 2015 te starten met de crowdfundings actie via 

Lovetofund. Vanaf 5 euro kunnen donateurs de Stadshoeve steunen. Inmiddels hebben zich al een tiental 

donateurs zich aangemeld en loopt de teller op. 



Meer informatie: https://lovetofund.com/projecten/de-stadshoeve. 

 

De Stadshoeve 

Naast de bestaande schuur van de wijkboerderij aan de Oude Wetering komt het nieuwe gebouw van de 

nieuwe Stadshoeve. Het moet volgens de stichting een ontmoetingsplek worden waarbij naast het nieuwe 

gebouw met ontmoetingsruimte, keuken en stallen ook educatieve tuinen worden aangelegd. Daarnaast 

moet er een grote diversiteit aan dieren komen en wordt er voor de kinderen van alle leeftijden een 

avontuurlijk speelterrein gemaakt. 

 

  



Om dit te kunnen realiseren krijgt de Stichting De Stadshoeve financiële steun van de gemeente, maar 

daarmee is de stichting er nog niet. Er is meer geld nodig om alles te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld de 

aanleg van de tuinen, de aanschaf en onderhoud van de dieren en de aanleg van het avontuurlijk spelen. 

Wat volgens de stichting nog belangrijker is, is het draaiende kunnen houden en onderhouden van De 

Stadshoeve. Volgens de stichting gaat het al erg goed met het werven van fondsen, maar heeft het nog een 

extra zet nodig. Volgens de Stadshoeve zullen ook de inwoners uit Stadshagen een bijdrage moeten 

leveren. 

 

 


