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Veel gestelde vragen n.a.v. UITKOMST lood in drinkwater 
versie december 2020  
 

Uit het onderzoek kwam bij mijn woning een loodconcentratie van boven de 10 

microgram per liter naar voren. Wat nu? 

U heeft een brief ontvangen met de uitslag van onderzoek naar de concentratie lood in uw 

drinkwater. In uw woning ligt deze boven de wettelijke, toegestane norm van 10 microgram per 

liter. Deze gemeten waarde is volgens het RIVM een indicatie dat er loden leidingen in uw huis 

liggen. Zoals in de brief staat aangegeven, neemt Breman Installatiegroep contact met u op om 

tijdens een inspectie van uw woning te bepalen waar en/of zich loden leidingen bevinden. Hoe snel 

dit gaat, is mede afhankelijk van de plek waar de leidingen zitten. Vaak liggen deze verborgen 

onder vloeren of in muren, waardoor Breman ruimtes moet openbreken. Elke woning is uniek en 

vraagt om een eigen aanpak in overleg met u als bewoner. Het is uw verantwoordelijkheid om 

spullen weg te halen zodat de vakmannen hun werk goed kunnen doen. Vanzelfsprekend is ons 

doel de bewoners zo min mogelijk overlast te bezorgen tijdens de werkzaamheden. 

 

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van te veel lood in drinkwater? 

Lood in kraanwater kan bij ongeboren kinderen (via de zwangere moeder), flesgevoede baby’s en 

kinderen tot en met 7 jaar effect hebben op de ontwikkeling van de hersenen en leiden tot een 

lagere intelligentie (tot 5 punten IQ verlies). Er is weinig onderzoek gedaan naar de 

loodblootstelling van oudere kinderen (vanaf 8 jaar). Mogelijk is er ook bij deze groep sprake van 

invloed op het IQ. GGD’en schatten in dat er een klein effect op het IQ kan zijn voor oudere  

kinderen die veel kraanwater uit loden leidingen drinken. Volwassenen die langdurig kraanwater uit 

loden leidingen drinken hebben een verhoogde kans dat de nierfunctie vermindert of de bloeddruk 

licht stijgt. Wie vragen heeft over de gezondheid door looddeeltjes in het kraanwater, kan contact 

opnemen met de regionale GGD. Ook op deze websites zijn gebruiksadviezen en informatie te 

vinden: GGD Haaglanden en voedingsscentrum.nl.  

 

Ik heb zorgen over mijn gezondheid, waar kan ik terecht? 

Wie vragen heeft over de gezondheid door looddeeltjes in het kraanwater, kan contact opnemen 

met de regionale GGD. De letters GGD staan voor Gemeentelijke Gezondheidsdienst. De GGD geeft 

advies dat is afgestemd op elke specifieke situatie. Kijk voor meer informatie op:  

GGD Haaglanden 

GGD Hollands Midden 

 

Heeft u kinderen jonger dan 7 jaar en heeft u vragen over mogelijke gezondheidsrisico’s? Neem 

dan contact op met de regionale GGD. De GGD geeft advies dat is afgestemd op elke 

specifieke situatie. U dient de eventuele aanschaf van alternatieve vormen van drinkwater zelf te 

bekostigen.   

 

Uit het onderzoek kwam bij mijn woning een loodconcentratie van onder de 10 

microgram per liter naar voren. Wat nu? 

U heeft een brief ontvangen met de uitslag van onderzoek naar de concentratie lood in uw 

drinkwater. De concentratie lood in uw woning ligt binnen de wettelijke, toegestane norm van 10 

microgram per liter. De gemeten waarde is volgens het RIVM geen aanleiding te denken dat er 

loden leidingen aanwezig zijn in uw woning. Dit betekent dat wij op korte termijn de leidingen niet 

vervangen.  

 

Welke regels gelden er over concentraties lood in het kraanwater? 

De drinkwaternorm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is 10 microgram lood per liter 

water (1986). In Nederland wordt deze norm in 2022 waarschijnlijk verlaagd naar 5 microgram per 

liter. Omnia Wonen richt zich in 2021 op het vervangen van de leidingen met een waarde van 

boven de 10 microgram per liter. Daarna zullen, conform het dan geldende overheidsbeleid,  

 

 

https://www.ggdhaaglanden.nl/gezondheidsadvies/woon-gezond/lood-kraanwater.htm
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/veilig-eten-en-e-nummers/kun-je-via-kraanwater-te-veel-lood-binnenkrijgen-.aspx?query=lood
https://www.ggdhaaglanden.nl/gezondheidsadvies/woon-gezond/lood-kraanwater.htm
https://ggdhm.nl/thema-s/item/binnenshuis/loden-leidingen
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hoogstwaarschijnlijk de leidingen met waardes tussen de 5 en de 10 worden vervangen. Voor het 

eind van 2022 hopen alle Nederlandse corporaties alle loden leidingen vervangen te hebben. 

 

Waarom doet Omnia Wonen onderzoek naar loden leidingen? 

Omnia Wonen wil de gezondheidsrisico’s voor haar huurders tot een absoluut minimum beperken. 

Wij voelen ons verplicht om onze bewoners een veilige woning te verhuren. Een onderdeel hiervan 

is schoon drinkwater. Wij nemen hierin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en 

onderzoeken op dit moment welke woningen (nog) loden drinkwaterleidingen hebben en vervangen 

deze zo snel mogelijk.  

 

Wie betaalt het vervangen van leidingen? 

De kosten voor het vervangen van loden waterleidingen worden betaald door Omnia Wonen. Voor 

de kosten van herstelwerkzaamheden die bij het vervangen van de leidingen naar voren komen, 

zoals schilder- en stuukwerk, komt u in aanmerking voor een vergoeding van Omnia Wonen. In de 

brief die u heeft ontvangen, staat meer informatie hierover. 

  

Vertraagt de coronacrisis het vervangen van de loden leidingen? 

Omnia Wonen en haar samenwerkingspartner Breman Installatiegroep houden zich aan de 

richtlijnen van het RIVM en Protocol Samen veilig doorwerken. Dit betekent o.a. dat de  

medewerkers voldoende afstand houden en niet werken bij ziekte of verkoudheid. Als u 

gezondheidsklachten heeft, vragen wij u dat z.s.m. telefonisch door te geven. Bel daarvoor het 

nummer dat in de brief staat vermeld. Op dit moment is het mogelijk het onderzoek en de 

werkzaamheden overal plaats te laten vinden, vanzelfsprekend gebeurt dit in goed overleg met de 

bewoners. Indien Nederland weer in zogenaamde ‘lockdown’ gaat door toename van het aantal 

coronagevallen, dan zullen wij passende maatregelen treffen. Een vertraging van de 

werkzaamheden is hierbij helaas niet uit te sluiten. 
 
Waarom is er opeens zoveel aandacht in het nieuws voor loden waterleidingen?  

Het kraanwater in Nederland is van hoge kwaliteit, veilig om te drinken en de gezondste keuze. 

Maar een beperkt deel van de bevolking heeft nog te maken met een te hoge blootstelling aan lood 

via het kraanwater en loopt daardoor gezondheidsrisico’s. Het gaat vooral om bewoners van oude 

huizen met (restanten) loden binnenleidingen. Hierdoor kan er lood in het kraanwater terecht 

komen. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat lood schadelijker is dan eerder gedacht, 

onder meer door rapporten van de gezondheidsraad en het RIVM. De schatting is dat er ongeveer 

100.000 tot 200.000 woningen zijn in Nederland die (gedeeltelijk) loden waterleidingen hebben. In 

Nederland staan in totaal ongeveer 8 miljoen woningen. 

 

Welke huizen kunnen loden waterleidingen hebben?  

In oude woningen van voor 1960 kunnen nog loden waterleidingen aanwezig zijn. Deze kunnen 

lood afgeven aan het kraanwater. Het drinken daarvan is ongezond, vooral voor jonge kinderen. 

Daarom is het advies om loden leidingen te laten vervangen. Woningcorporaties hebben in het 

verleden bijna alle loden leidingen vervangen. Toch kunnen er nog restanten van loden leidingen 

aanwezig zijn in een woning of zit er soms nog lood in de toevoerleiding. Of er nog loden 

binnenleidingen zijn, is niet altijd duidelijk doordat ze ‘verborgen’ zitten in muren en onder vloeren. 

Daarom is aanvullend onderzoek nodig. 

 
Bronnen: 
GGD Haaglanden, GGD Hollands Midden, De gezondheidsraad, Het RIVM 

 

https://amersfoortsecorporaties.nl/wp-content/uploads/2020/06/Protocol-Samenveiligdoorwerken.pdf
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2019/11/06/loodinname-via-kraanwater
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0090.pdf
https://www.ggdhaaglanden.nl/gezondheidsadvies/woon-gezond/lood-kraanwater.htm
https://ggdhm.nl/thema-s/item/binnenshuis/loden-leidingen
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2019/11/06/loodinname-via-kraanwater
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0090.pdf

