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Geachte heer Kenter,  

 

Hartelijk dank voor uw brief waarin u aandacht vraagt voor de betrokkenheid van de 

Vereniging Wijkraad Hoogkerk bij eventuele besluitvorming over de komst van een 

station Hoogkerk.  

 

Uiteraard hechten wij grote waarde aan de inbreng én betrokkenheid van de VWH bij 

onze projecten. Om deze reden hadden we medio april ook al contract met u gezocht 

om de VWH in de week van 6 tot 10 mei 2019 bij te praten over station Hoogkerk.  

 

Op 6 mei jongstleden hebben wij u bijgepraat over het station Hoogkerk en u 

toegelicht dat vanwege de sterke verwevenheid van dit project met de plannen voor de 

ombouw van het Hoofdstation en een mogelijk station op het voormalige 

Suikerfabriekterrein het helaas niet mogelijk was om u eerder te informeren, omdat de 

uitkomst van diverse bestuurlijke overleggen nog ongewis was. De VWH heeft in dit 

overleg begrip voor de situatie getoond.  

 

In het betreffende overleg hebben we toegelicht dat een station Hoogkerk vanwege de 

spoorwegveiligheidseisen op dit moment helaas financieel niet haalbaar is omdat een 

station alleen mag worden gebouwd als tenminste de spoorwegovergang Zuiderweg 

wordt afgesloten voor al het verkeer dan wel dat deze kruising ongelijkvloers wordt 

gemaakt. Net als u zijn we van mening dat het afsluiten van de spoorwegovergang 

Zuiderweg geen optie is. De Zuiderweg is een onmisbare verbindingsweg in 

Hoogkerk. Dit houdt in dat een station alleen mogelijk is indien er een ongelijkvloers 

alternatief komt. Hiervoor ontbreken op dit moment helaas de financiële middelen. 

Overigens houden we op de lange termijn nog steeds rekening met een mogelijk 

station Hoogkerk.  
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Verder hebben we toegelicht dat wij, vanwege de snelle ontwikkeling van het 

Suikerfabriekterrein, nu een hogere prioriteit gaan geven aan een station op dit terrein 

en dat we hiervoor een haalbaarheidsstudie gaan uitvoeren. Dit beoogde station willen 

we zo goed mogelijk verbinden met Hoogkerk en waarbij de VWH uiteraard 

nadrukkelijk betrokken zal worden.  

 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

de burgemeester,   de secretaris, 

Peter den Oudsten      Diana Starman 

 

 


