
MEER INFO?

Voor een controle van je drinkwater kan je terecht bij je 
drinkwatermaatschappij.

Heb je vragen rond de gezondheidsrisico’s van lood? 

Neem dan contact op met de afdeling 
Toezicht Volksgezondheid Oost-Vlaanderen:
Elf Julistraat 45 
9000 Gent

Dr. Anne Smis en Stefan Acke 
tel. 09 244 83 60 
email:  toezichtvolksgezondheid.oostvlaanderen@

vlaanderen.be
Website Agentschap Zorg en Gezondheid: 
www.zorg-en-gezondheid.be/leidingwater/#lood

Over de drinkwaterkwaliteit kan je ook veel informatie 
vinden bij VMM op: www.vmm.be/water/drinkwater

Het je nog vragen? 

Neem dan een kijkje op de website van de Medisch 
Milieukundigen: www.mmk.be/loodindrinkwater
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Waar en welk gevaar?

Lood moet je verwijderen

In woningen die ouder zijn dan 1970 kunnen nog 
waterleidingen in lood aanwezig zijn. Loden buizen 
zijn dik en vaak wat gedeukt of kronkelig. Zonder verf 
is hun kleur donkergrijs. Je herkent ze best aan de 
watermeter of bij de aansluiting onder de gootsteen 
of wastafel. Lood dringt door tot in het drinkwater 
en heeft een ongunstige invloed op de werking van 
de hersenen, vooral bij jonge kinderen. Al tijdens de 
zwangerschap of via de borstvoeding dringt lood door 
tot in het lichaam van het kind.

Wat te doen in geval van loden leidingen?

• Laat loden leidingen vervangen zodra het kan.

• Drink en kook geen water dat langer dan een uur 

in de leiding heeft gestaan: laat voor gebruik het 

water een tijdje doorlopen. Gebruik het zeker niet 
voor fl esvoeding van een baby.

• Gebruik nooit heet kraantjeswater om 

warme dranken te bereiden.
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Kraantjeswater is heel
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HOE HERKEN
JE LODEN LEIDINGEN?

BESLISSINGSCHEMA

1.  Gebruik het beslissingsschema 

2. Herkenning via voorbeeldfoto’s

JA

NEE

NEE

Gebouw is ouder 
dan 1970

Een magneet
blijft hangen

aan de leiding

De leiding heeft
verdikkingen en geen
aparte koppelstukken

aan de kruispunten

De kans is 
zeer

klein dat 
er loden 
leidingen

aanwezig zijn

Een niet-loden
leiding (met aparte 
(schroef- of knel-) 

koppelingen)

Een leiding 
van staal of 

gegalvaniseerd 
materiaal want 

lood is niet 
magnetisch

Een water-
leiding uit

koper

JA

JA

NEE

NEE

JA

De kans is 
groot dat het 
om een loden

waterleiding gaat

De kleur van de 
(niet-geverfde) leiding 

is roodbruin 
of lichtgroen  v.u

.: R
esu

l Tap
m

az, S
ch

ep
en

 van
 W

elzijn
, G

elijke kan
sen

, G
ezo

n
d

h
eid

 en
 S

p
o

rt, B
oterm

arkt 1, 9
0

0
0

 G
ent

Een loden waterleiding is 
grijs van kleur. Een koperen 
waterleiding is roodbruin of 
lichtgroen van kleur.

Een koperen waterleiding 
is roodbruin of lichtgroen 
van kleur.

Lood is een relatief zacht 
metaal. De leidingen zijn 
makkelijker te plooien en te 
vervormen in vergelijking 
met bv. staal of koper

Lood is niet magnetisch. 
Is de leiding magnetisch, 
dan is het geen lood maar 
wel staal of galvanisé.

Ze zijn dus herkenbaar, 
maar veel leidingen in 
huis zitten verborgen in 
de muur of onder de 
vloer of zijn geschilderd. 
Vaak zijn ook niet alle 
leidingen vernieuwd.

Contacteer bij twijfel 
een loodgieter.

➀ ➃

➁

➄

Loden leidingen zijn vaak 

dikke en kronkelige buizen. 
Een loden waterleiding 
heeft geen koppelstukken, 
heeft wel verdikkingen 

aan kruispunten.
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