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Onderwerp:  Informatie over loden drinkwaterleidingen  
 
 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Volgens onze gegevens woont u in, of maakt u gebruik van een pand van voor 1960. In panden die voor 

1960 zijn gebouwd, kunnen loden waterleidingen liggen. Te veel lood in drinkwater is niet gezond. 

Daarom krijgt u deze brief. Hierin leest u wat dit voor u betekent en wat u eraan kunt doen. 

 

Gezondheidsrisico’s 

Vroeger werden waterleidingen vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 mag dat niet meer. In oudere panden  

zijn helaas nog niet alle loden leidingen vervangen. Uit recent onderzoek blijkt dat lood in het drinkwater  

al bij een lage hoeveelheid voor gezondheidsrisico’s kan zorgen. Vooral bij jonge kinderen en zwangere  

vrouwen. Via www.rijksoverheid.nl (zoeken op loden leidingen) leest u meer over de gezondheidsrisico’s.  

 

Als u eigenaar bent van het pand 

Als u eigenaar bent, bent u zelf verantwoordelijk voor uw leidingen. U kunt zelf checken of u nog 

waterleidingen van lood heeft: deze leidingen zijn grijs en hebben een onregelmatige vorm.  

Bij het tikken op een loden leiding hoort u een doffer geluid dan bij een koperen of ijzeren leiding.  

 

Eventueel kan een meting (uitgevoerd door een gecertificeerd laboratorium) definitief vaststellen of er in 

uw pand nog loden leidingen zijn. Heeft u nog loden leidingen? Laat ze dan vervangen, dat is beter voor 

de gezondheid. Vraag hiervoor een erkende installateur, bijvoorbeeld een loodgieter.  

 

Als u het pand huurt  

De Rijksoverheid heeft verhuurders gevraagd hun panden te controleren en loden waterleidingen te  

vervangen. Uw verhuurder moet zorgen voor schoon drinkwater. U kunt bij uw verhuurder navragen of er  

loden leidingen zijn en of hij ze wil vervangen. U kunt ook zelf onderzoek doen. Wil de verhuurder de  

leidingen niet vervangen, dan kunt u een beroep doen op de huurcommissie of op de rechter. De  

huurcommissie kan uw huur verlagen totdat de leidingen zijn vervangen.  



 
 

Heeft u vragen? 
Wilt u meer weten over gezondheidsrisico’s, het herkennen van loden 
leidingen en het vervangen daarvan, scan dan de QR code hiernaast. 
Of ga naar:  
https://ggdleefomgeving.nl/schadelijke-stoffen/lood/lood-en-gezondheid/  
 
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de GGD via 
gmggd@rotterdam.nl of telefonisch via  010- 433 98 94.  

 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris de burgemeester, 
 
 
 
 
 

 
 
 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
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