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Korte omschrijving inhoud Het doel van het project FAIRWAY is om innovatieve 
maatregelen voor de landbouwsector te ontwikkelen om 
verontreiniging van drinkwaterwinningen met nitraat en 

pesticides te verminderen, die verder gaan dan het generieke 

Nederlandse beleid. Drinkwaterwinningen in Nederland (en EU) 
worden bedreigd door diffuse verontreiniging van nitraat en 
pesticides uit de landbouw, ondanks dat er op nationaal beleid 
wordt gevoerd om deze verontreinigingen terug te dringen. Er 
zijn daarom aanvullende maatregelen nodig in 
waterwingebieden om de uitspoeling van nitraat en pesticides 
uit de landbouw terug te dringen. Er zijn twee Nederlandse 

case studies opgenomen in FAIRWAY, een gericht op pesticide-
verontreiniging in Noord Brabant en een gericht op 
nitraatuitspoeling in Gelderland. Dit wordt uitgevoerd samen 
met de relevante actoren in het waterwingebied en er wordt 
gebruik gemaakt van ervaringen met perspectiefvolle 
maatregelen in andere EU-landen. Daarbij wordt tevens een 

evaluatie uitgevoerd van het beleid en governance rond 
drinkwaterkwaliteit (nationale en regionale overheden, 
waterschappen, landbouwsector, drinkwatermaatschappijen) 

en worden aanbevelingen gedaan hoe de governance kan 
worden verbeterd, zodat de verontreining van drinkwater door 
nitraat en pesticides in Nederland wordt verminderd. 

 
Uitvoerende partijen 

betrokken kennisinstellingen Wageningen Environmental Research; Wageningen Plant 

Research 

overige partijen  In het consortium. Uit NL: RHDHV, CLM, RIVM, WU en 
Scienceview.  
Daarnaast buitenlandse instellingen en universiteiten: BRGM, 
SEGES, NIVA, UL, Medes, Thuenen, IPC/ESAC, UoL, ICPA, 
AUTH, AFBI, AU, GEUS, KGZ Maribor, ADAS en LWK 

 

 

 
Planning en voortgang  

Loopt het project volgens 

planning? Indien er wijzigingen 
zijn t.o.v. de plannen, geef 
hierop een toelichting. Indien er 

knelpunten zijn, geef hiervan 
een korte beschrijving 

Het project is één maand later gestart dan voorzien bij de 

aanvraag van co-financiering (1 mei en 1 juni). Daardoor viel 
de start van het project samen met de vakanties, zodat in 
2017 iets achterstand is opgelopen. Dat zal begin 2018 worden 

ingelopen. Er zijn geen knelpunten. 

 

 

 

 



Highlights 
 

Het project is halverwege 2017 gestart en er zijn nog geen resultaten te melden. Er is een website 

gemaakt: https://www.fairway-project.eu/ 

 
 

Aantal opgeleverde producten  

Wetenschappe-
lijke artikelen  

Rapporten Artikelen in 
vakbladen 

Inleidingen/ 
workshops/ 
invited lectures 

Aangevraag-
de octrooien 
/first filings 

Spin-offs 
(*) 

0 0 2 
https://www.n

ieuweoogst.nu
/nieuws/2017/
12/18/waterk
waliteit-beter-
maar-nog-
niet-op-orde 

 

http://www.bo
erderij.nl/Hom
e/Nieuws/201
8/1/Maatregel
en-zesde-
actieprogram

ma-nog-niet-
voldoende-
236435E/ 
 

0 0 0 

 
 (*)  Hiermee wordt  bedoeld: contractonderzoek dat voortkomt uit dit project, aanvullende 

subsidies die zijn verkregen en spin-off bedrijvigheid.  
 

Verwacht u het komende jaar een octrooiaanvraag? Nee 

 

 

Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare website  
 
Link naar samenvatting Kennis Online:  
https://www.wur.nl/nl/project/AF-EU-17030-FAIRWAY.htm 
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