
“Een brede steun voor de windmolens in Hoogkerk”. Dat valt te bezien. De inwoners van het dorp zien of horen 
de molens niet en mogen waarschijnlijk wel profiteren van de compensatiemaatregelen. Allicht ben je dan 
voor. 
Voor de direct omwonenden/betrokkenen ligt het toch echt anders. Die zijn TEGEN de komst van windmolens. 
 
Een waardedaling van de woningen ligt in de lijn der verwachtingen.  

De buurtschap Vierverlaten ligt buiten het zicht van de meeste Groningers en wordt al te zwaar belast. 

• De buurt zit ingeklemd tussen bedrijven en een steeds expanderende Suikerfabriek. Het vrachtverkeer 
en verkeer van grote tractoren is erg toe genomen. En dat terwijl de Roderwolderdijk “vrachtautoluw” 
moet zijn. 

• De werkzaamheden van het recyclecentrum nemen toe.  De ingang van dit terrein bevindt zich aan de 
Roderwolderdijk. Het geluidsoverlast is groot, evenals de overlast door het vrachtverkeer. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling dit terrein te ontsluiten aan Westpoortkant, maar daar is tot op 
heden niets van terechtgekomen. 

• Door de sluiting van de suikerfabriek in de stad is de campagne van de Suikerfabriek in Hoogkerk met 
zo’n 2 maanden verlengd. Extra geluids ,- verkeers- en stankoverlast. Er is enkele weken geleden zelfs 
sprake geweest van een “aardappelcampagne” in de zomermaanden. Gemeente en provincie gaven 
toestemming. De omwonenden is echter NIETS gevraagd. 

• Stankoverlast Icopal. 

• Spoorverdubbeling Groningen – Leeuwarden (extra geluidsoverlast). 

• Biovergisters Hoendiep. Extra verkeers- , stank- en geluidsoverlast. 

• Snelheidsoverlast Roderwolderdijk. Opgenomen in de knelpuntentop10 van de gemeente. Er zijn vorig 
jaar twee inloopavonden geweest en de oplossing is aan de bewoners gepresenteerd. Het 2e kwartaal 
van 2020 zou hier mee worden begonnen. De bewoners hebben sinds september 2019 echter niets 
meer mogen vernemen! 

• Uitbreiding transformatorstation Vierverlaten door Tennet. 

Dit kleine buurtschap wordt buitenproportioneel  belast en de grens is bereikt. Temeer daar klachten over 
bovenstaande problematiek nooit tot oplossingen heeft geleid en er nauwelijks gehoor is. Vierverlaten is het 
“afvalputje” van de gemeente. De omwonenden staan dan ook zeer sceptisch over compenserende 
maatregelen die de gemeente nu belooft. De gemeente lijkt geen enkel initiatief te nemen om het woongenot 
in Vierverlaten op een aanvaardbaar niveau te krijgen. 


