
Uitnodiging Waddenavond

Geachte heer/mevrouw,

Wilt u meer weten over de ruimtelijke opgaven waar de waddenregio voor staat? Kom dan naar de 
Waddenavond op woensdag 23 maart in de ARK in Dokkum.

De waddenregio, een regio die bulkt van de landschappelijke en ecologische kwaliteit. Landschap 
en ecologie gaan hier hand in hand met wonen, landbouw en andere economische activiteiten. De 
Waddenacademie doet onderzoek naar hoe de waddenregio zich kan ontwikkelen en wil hierover 
graag in overleg met bewoners en ondernemers. Op 23 maart om 19.30 uur organiseert de Wad-
denacademie hiervoor een discussieavond. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Jos Bazelmans is bestuurslid van de Waddenacademie. Hij gaat vertellen over hoe de Wadden-
academie is ontstaan en wat hun missie is. Verder gaat hij in op de vraag voor welke ruimtelijke 
opgaven de waddenregio staat. Vervolgens geeft architect Nynke Rixt Jukema haar visie op de 
ruimtelijke ontwikkelingen van de waddenregio. Naar aanleiding van de gehouden inleidingen 
wordt u uitgenodigd met de aanwezigen in gesprek te gaan. 

In de bijlage vindt u het programma voor de avond en de locatie van de ARK.

Graag tot ziens op woensdag 23 maart!

Met vriendelijke groet,

Albert van der Ploeg
Wethouder Ruimtelijke Ordening
Gemeente Dongeradeel



ARK fryslân in Dokkum
woensdag 23 maart, 19:30 – 22:00

WADDENACADEMIE
Locatie: ARK fryslân. De ARK ligt aan parkeerterrein de Helling in Dokkum.

Programma van de avond:

19:30 – 19:45  inloop 
   koffi e/ thee

19:45 – 19:50  welkom 
   door wethouder Albert van der Ploeg

19:50 – 20:20  inleiding
Prof. dr. Jos Bazelmans, bestuurslid Waddenacademie en verbonden aan de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, gaat kort in op de ontstaansgeschiedenis 
en missie van de Waddenacademie en schetst de ruimtelijke opgaven waar 
de waddenregio voor staat.

20:20 – 20:50  inleiding
Ir. Nynke Rixt Jukema, architect, geeft haar visie op de ruimtelijke ontwikkelin-
gen in de waddenregio

20:50 – 21:00  pauze

21:00 – 21:30  vragen/ discussie
   

21:30 – 22:00  hapje en drankje

Ligging ARK
Parkeerterrein de Helling, Dokkum


