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Aan het woord…Frank Ahlhorn 
 

 

Wie ben je? 

Mijn naam is Frank Ahlhorn. Sinds augustus 2020 ben ik de algemeen directeur van het Wadden 

Sea Forum (WSF), een onafhankelijk multi-stakeholder forum voor het trilaterale 

Waddenzeegebied. Verschillende belanghebbenden zijn lid van het WSF. Dit varieert van 

pleziervaartverenigingen, energiebedrijven, landbouwers, havens, groene NGO's tot 

vertegenwoordigers van verschillende bestuurslagen. 

 

Waar werkt het Wadden Sea Forum aan? 

Het WSF werkt aan trilaterale onderwerpen en thema's. Zoals scheepvaart, de energietransitie en 

duisternis. Momenteel organiseert het WSF een Ronde Tafel over scheepvaart om het gesprek weer 

op gang te brengen over scheepvaart en havens en de relatie met het Werelderfgoed Waddenzee. 

Verder neemt het WSF ook deel aan de huidige discussie en activiteiten rondom energietransitie. 

Vorige maand hebben we een online conferentie georganiseerd over de activiteiten in het trilaterale 

Waddengebied met betrekking tot de overgang van fossiele brandstoffen naar schonere en 

hernieuwbare energie.  

 

Het is belangrijk om kennis en informatie uit te wisselen over de risico's en kansen op verschillende 

onderwerpen. Het WSF biedt hierbij aan om als neutraal en onafhankelijk discussieplatform te 

fungeren. Ook werkt het WSF samen met Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) aan het 

belang en versterken van een donkere hemel in het trilaterale Waddengebied. 

 

Kun je ons meer vertellen over het Dark Sky initiatief? 

Mijn voorganger is eind 2019 gestart met het Dark Sky initiatief op trilateraal niveau. Wij 

begonnen toen met circa 5 tot 6 belangstellenden bij de eerste bijeenkomst. Inmiddels zijn dit er 

meer dan 20. Samen met vooral PRW’er Sonja van der Graaf werk ik aan het mogelijk maken en 

bevorderen van de samenwerking tussen verschillende al bestaande activiteiten in de 

Waddenzeeregio. 

 

Met wie werk je daarin samen? 

We werken samen met leken, bestuurlijke organisaties en bedrijven langs de trilaterale Waddenzee 

regio. Op vrijdag 23 april 2021 organiseerde het Dark Sky initiatief het webinar Experience the 

darkness Bijna 100 mensen namen hier aan deel. Er waren deelnemers van bedrijven uit 

verschillende sectoren, zoals energie, architectuur en havens. Daarnaast ook astronomen, 

ondernemers en diverse andere geïnteresseerden. 

 

Wat betekenen de aanpak en de resultaten voor het gebied? 

Duisternis is een waarde op zich. In het Werelderfgoed Waddenzee is de donkere hemel een unieke 

waarde, die we willen behouden en versterken. Er zijn al een aantal Dark Sky-parken, zoals in 

Nederland de Bochsplaat op Terschelling en Nationaal Park Lauwersmeer. En er zijn andere in de 

Waddenzeeregio op weg om een Dark Sky-park te worden zoals de eilanden Spiekeroog en 

Pellworm in Duitsland en Mandø in Denemarken.  

 

Met onze aanpak willen we onze krachten bundelen en uitwisseling van ervaringen en kennis op 

dat gebied mogelijk maken. Het is belangrijk dat de duisternis ook buiten deze parken wordt 

erkend. Op lange termijn is het bovendien de bedoeling dat duisternis, die al erkend is in de laatste  
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Trilaterale Verklaring van de Trilaterale Waddenzeesamenwerking, een relevant onderdeel wordt 

van het Werelderfgoed. Dit is al in de maak, het EU Interreg project PROWADLink houdt zich 

bijvoorbeeld ook al bezig met duisternis. 

 

Hoe ben je in contact gekomen met PRW? 

Dit is via mijn voorganger gegaan. Mijn voorganger kwam in contact met PRW, omdat PRW al bezig 

was met duisternis in de Nederlandse Waddenzee en dit wilden uitbreiden naar het trilaterale 

niveau. 

 

Wat verwacht je van PRW in de nabije toekomst? 

Oh, deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Voor de toekomst hoop ik op een voortzetting van 

onze vruchtbare, inspirerende en constructieve samenwerking. Tijdens mijn kennismaking met 

PRW heb ik al verdere interessante benaderingen voor de WSF gevonden. Bijvoorbeeld het 

onderwerp mobiliteit tussen het vaste land en de eilanden en de vragen rond sedimentbeheer. 

 

Hoe zie je de Waddenzee-regio van de toekomst? 

Wow, dit is een grote vraag. Ik focus me daarom nu eerst op de rol die het WSF hierin gaat spelen. 

Naar mijn mening begint het WSF een manier te vinden om het toekomstbeeld voor de trilaterale 

Waddenzee regio te ontwikkelen. Het idee hierbij is om te werken aan een "Green Coastal Deal" 

door Regionale Ronde Tafels op te richten die lokale, regionale en trilaterale onderwerpen 

bespreken. Momenteel wordt nagegaan welke instellingen bereid zijn om te fungeren als regionale 

rondetafelconferentie. Tijdens de laatste plenaire vergadering medio maart vond een eerste 

uitgebreide discussie plaats binnen de WSF-leden over het werkproces en de mogelijke resultaten 

van dit proces. 

 

Wat zou je de lezers van deze nieuwsbrief willen meegeven? 

Waardeer en ervaar de schoonheid van het Werelderfgoed Waddenzee. Vooral ook de donkere 

hemel met de sterren. 

 


