
Kaart van de landen die deelnemen aan 
CROSSLINK. Zweden, aangeduid in het 
geel, is het land dat het project 
coördineert. Geel en groen gekleurde 
landen zijn betrokken in het verzamelen 
en analyseren van data, en Duitsland, in 
het paars, zorgt voor een kader voor 
beheersoptimalisatie. 
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Stromen in bewoonde gebieden hebben vaak 
gewijzigde oeverzones 

CROSSLINK is een onderzoeksproject dat een 

verbeterd inzicht in de laterale en 

longitudinale koppelingen in netwerken van 

waterstromen tot doel heeft.  Deze linken zijn 

essentieel voor de ondersteuning van de 

biodiversiteit en de voornaamste 

ecosysteemdiensten in verband met de 

voedingsstoffencyclus, inperking van de 

gevolgen van overstromingen, 

zoetwatervoorziening en de recreatieve 

waarde.  

Menselijke activiteiten zoals landbouw en 

waterkrachtopwekking zorgen echter voor 

een aantasting van deze gekoppelde 

ecosystemen. De resultaten van CROSSLINK 

zullen gebruikt worden om het beheer van de 

biodiversiteit, ecosysteemdiensten en het 

menselijk gebruik van de land-water interface 

te optimaliseren. 

CROSSLINK streeft ernaar: 

 te evalueren hoe de omvang, ruimtelijke

planning en verbinding van oever-stroom

groen-blauwe infrastructuur (GBI)  invloed

hebben op de biodiversiteit, de

ecosysteemprocessen en

veerkrachtindicatoren in beboste,

verstedelijkte en landelijke gebieden, en

 een optimalisatiekader op te zetten dat in

staat is om de vele waarden, toepassingen

en noden te combineren met veerkracht

op langere termijn in oever-stroom GBI.

Te gebruiken case studies: 

CROSSLINK zal bestaande data en beleidslijnen 

over stroom-oever GBI analyseren, en zal 

uitgebreide en vernieuwende veldstudies 

uitvoeren in vier stroomgebieden in de case 

study: 

1. Noorwegen (beboste en verstedelijkte

uithoeken in het stroomgebied van

Oslofjord),

2. Zweden (beboste en agrarische

uithoeken in het stroomgebied van het

Mälarenmeer),

3. België (beboste, agrarische en

verstedelijkte uithoeken in stroomgebied

van de Schelde), en

4. Roemenië (beboste en agrarische

uithoeken in het stroomgebied van de

Arges)

Landschapselementen kunnen de ecologische 
integriteit van stroom en oever beïnvloeden. 
Hier  kan 1) bebost en 2) agrarisch gebruik 3) 
de stroomafwaartse habitats beïnvloeden. 4) 
Verstedelijking zet vaak bijkomende druk op 
oever- en stroomhabitats.  

Hoofdactiviteiten: 

CROSSLINK zal bestaande data combineren 

met veldstudies. Een portfolio van 

ecosysteemkapitaal, waaronder biodiversiteit, 

ecosysteemprocessen en –diensten, 

bescherming tegen overstromingen en 

weerstandskenmerken zal voor de stroom-

oevernetwerken worden opgebouwd.  

De verbanden tussen de elementen in het 

portfolio, de ruimtelijke verbinding en de 

menselijke impact zullen in een 

optimalisatieplatform worden geïntegreerd. 

Dit identificeert de ruimtelijke configuratie 

voor oever-stroom GBI die de 

beheersafwegingen minimaliseert en de 

multifunctionaliteit maximaliseert. 


