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Aanleiding 
  
Wij willen u informeren over de aanpak van de mailing richting inwoners over mogelijke 
aanwezigheid van loden leidingen in woningen van vóór 1960 en de gezondheidsrisico’s.  
 
 

Aanpak 
 
De aanpak bestaat uit de volgende speerpunten:  
 

 Eigenaren van koopwoningen – van voor 1960 – en particuliere huurders – van 
dergelijke woningen – worden aangeschreven middels een mailing waarin zij 

geïnformeerd worden over de mogelijkheid van loden leidingen in de woning, de 
consequenties hiervan en wat ze hieraan kunnen doen. 
 

 STEK wordt apart benaderd betreffende de mogelijke aanwezigheid van loden 
leidingen in hun panden. De huurders van sociale huur ontvangen ook de mailing, 
die van tevoren met STEK is afgestemd. 
 

 Begin van de zomer wordt er een mailing uitgestuurd en na het einde van de 
zomer een herhalingsbrief (week 35/36). 
 

 Intern wordt Vastgoed gevraagd om na te gaan wat de status is van 
gemeentegebouwen van vóór 1960.  
 

 GGD is beschikbaar voor vragen – dit is vooraf afgestemd. 

 
 Webpagina voor meer informatie en met doorverwijzing naar de GGD. 

 

 Nieuwsberichten op website, social media en gemeentepagina (in de lokale krant). 
 
 

Afwegingen voor gekozen aanpak 
 
In 2020 is er eerder door de gemeente informatie verstrekt over het risico van loden 
leidingen op webpagina’s van de gemeente. Dit was echter vóórdat het ministerie BZK in 
2021 gemeenten opriep hun inwoners middels een brief te informeren over het risico van 
loden leidingen.  
 

Bij het opstellen van de gekozen strategie is in het achterhoofd gehouden dat het om een 
gezondheidsrisico gaat en daarmee woningen en kindlocaties centraal worden gesteld. Met 
deze toegespitste aanpak zorgen we ervoor dat de informatie bij de belangrijkste groepen 



terecht komt, en proberen we onrust rondom deze boodschap te verkleinen door vooral de 

verantwoordelijke partijen aan te schrijven en bewoners te informeren die in deze panden 
wonen. Eind 2019 en begin 2020 heeft de GGD Hollands Midden kinderdagverblijven, 
scholen en gastouders geïnformeerd over het risico van loden leidingen.  
 

 
 

 

 

Bijlagen:  

 

1. Mailing aan inwoners 

2. Herhalingsmailing aan inwoners 

 

 



 

 

 

Aan de bewoner(s) van 

[Adres] 

[Postcode]  [Plaatsnaam] 

 

 

 

 

Ons kenmerk:  Z-22-250964 
 

Verzenddatum:  6 juli 2022 

Onderwerp:  Informatie drinkwaterleidingen van lood  

Behandelaar:  Rozemarijn de Kwaasteniet / Rob de Mooij 

 

Beste bewoner(s) van deze woning, 

 

In woningen die voor 1960 zijn gebouwd, kunnen drinkwaterleidingen van lood zijn. 

Teveel lood in het drinkwater is ongezond. U woont in een huis van voor 1960. Met 

deze brief informeer ik u daarom graag over wat dit voor u betekent en wat u eraan 

kunt doen. 

 

Drinkwaterbedrijf Dunea heeft leidingen van lood tot aan de watermeter 

vervangen. Voor de waterleiding in een woning is de eigenaar van de woning 

verantwoordelijk. 

 

Vooral voor jonge kinderen tot 8 jaar en zwangere vrouwen is lood in het 

drinkwater ongezond. De GGD Leefomgeving geeft aan dat wanneer kinderen of 

ongeboren kinderen teveel lood binnenkrijgen, dit kan leiden tot een iets lagere 

intelligentie. Voor volwassenen is er een groter risico op een hogere bloeddruk en 

het ontwikkelen van nierziekten. Sinds 1960 worden waterleidingen daarom niet 

meer van lood gemaakt. We merken dat veel woningeigenaren dit niet weten. 

Daarom ontvangen alle bewoners van woningen van voor 1960 deze brief. 

Hieronder kunt u zien wat voor uw situatie geldt. 

 

Bent u eigenaar van deze woning? 

We raden u aan om de drinkwaterleidingen te controleren. Op 

www.hillegom.nl/lodenleidingen leest u wat u zelf kunt doen om uw waterleidingen 

te controleren. U vindt hier een stappenplan voor het opsporen en vervangen van 

loden drinkwaterleidingen.  

 

Huurt u deze woning van een particuliere verhuurder? 

We raden u aan om de drinkwaterleidingen te controleren. Op 

www.hillegom.nl/lodenleidingen leest u hoe u dat kunt doen. Denkt u dat er loden 

leidingen zijn? Vraag dan uw verhuurder een watertest te doen. Bij een positieve 

test op loden leidingen kunt u uw verhuurder vragen om de leidingen te vervangen. 

 

Huurt u deze woning van Stek? 

Woningcorporaties doen waar nodig onderzoek naar loden leidingen in woningen. 

Stek heeft aangegeven dat bijna al haar woningen zijn voorzien van goede 

waterleidingen. Maakt u zich toch zorgen? Kijk op de website van Stek of neem 

contact op. 

 

Heeft u vragen? 

Kijk dan op www.hillegom.nl/lodenleidingen. Bij vragen over de gezondheidsrisico’s 

kunt u terecht bij de GGD via de website www.ggdleefomgeving.nl. Hier vindt u ook 

meer informatie over andere belangrijke aandachtspunten in uw woning, zoals het 

voorkomen van schimmel en het belang van goed ventileren. Wilt u direct contact 
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met de GGD? GGD Holland Midden is te bereiken op 088- 308 3381 of via 

mmk@ggdhm.nl.   

 

Heeft u andere vragen of zorgen? Neem dan contact op met de gemeente op 

telefoonnummer 14 0252, of stuur een e-mail naar gemeente@hillegom.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Karin Hoekstra,   Jan van Rijn  

wethouder Milieu   wethouder Volksgezondheid 

 

 

Voor Burgerzaken werken wij op afspraak. Maak een afspraak via www.hillegom.nl 

of 14 0252. 

 



 

Aan de bewoner(s) van 

[Adres] 

[Postcode]  [Plaatsnaam] 

 

 

 

 

Ons kenmerk:  Z-22-250964 
 

Verzenddatum:  [datum week 35/36] 

Onderwerp:  Drinkwaterleidingen van lood  

Behandelaar:  Rob de Mooij 

 

Beste bewoner(s) van deze woning, 

 

U woont in een huis dat gebouwd is vóór 1960. 

Begin deze zomer heeft u een brief ontvangen over loden drinkwaterleidingen in 

woningen van voor 1960. Mogelijk heeft u het eerste bericht vanwege de 

zomervakantie gemist, daarom sturen wij u nogmaals deze informatie.  

 

In woningen die voor 1960 zijn gebouwd, kunnen drinkwaterleidingen van lood zijn. 

Teveel lood in het drinkwater is ongezond. U woont in een huis van voor 1960. Met 

deze brief informeer ik u daarom graag over wat dit voor u betekent en wat u eraan 

kunt doen. 

 

Drinkwaterbedrijf Dunea heeft leidingen van lood tot aan de watermeter 

vervangen.  

Voor de waterleiding in een woning is de eigenaar van de woning verantwoordelijk. 

 

Vooral voor jonge kinderen tot 8 jaar en zwangere vrouwen is lood in het 

drinkwater ongezond.  

De GGD Leefomgeving geeft aan dat wanneer kinderen of ongeboren kinderen teveel 

lood binnenkrijgen, dit kan leiden tot een iets lagere intelligentie. Voor volwassenen 

is er een groter risico op een hogere bloeddruk en het ontwikkelen van nierziekten. 

Sinds 1960 worden waterleidingen daarom niet meer van lood gemaakt. We merken 

dat veel woningeigenaren dit niet weten. Daarom ontvangen alle bewoners van 

woningen van voor 1960 deze brief. Hieronder kunt u zien wat voor uw situatie geldt. 

 

Bent u eigenaar van deze woning? 

We raden u aan om de drinkwaterleidingen te controleren. Op 

www.hillegom.nl/lodenleidingen leest u wat u zelf kunt doen om uw waterleidingen 

te controleren. U vindt hier een stappenplan voor het opsporen en vervangen van 

loden drinkwaterleidingen.  

 

Huurt u deze woning van een particuliere verhuurder? 

We raden u aan om de drinkwaterleidingen te controleren. Op 

www.hillegom.nl/lodenleidingen leest u hoe u dat kunt doen. Denkt u dat er loden 

leidingen zijn? Vraag dan uw verhuurder een watertest te doen. Bij een positieve test 

op loden leidingen kunt u uw verhuurder vragen om de leidingen te vervangen. 

 

Huurt u deze woning van Stek? 
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Woningcorporaties doen waar nodig onderzoek naar loden leidingen in woningen. 

Stek heeft aangegeven dat bijna al haar woningen zijn voorzien van goede 

waterleidingen. Maakt u zich toch zorgen? Kijk op de website van Stek of neem 

contact op. 

 

Heeft u vragen? 

Kijk dan op www.hillegom.nl/lodenleidingen. Bij vragen over de gezondheidsrisico’s 

kunt u terecht bij de GGD via de website www.ggdleefomgeving.nl. Hier vindt u ook 

meer informatie over andere belangrijke aandachtspunten in uw woning, zoals het 

voorkomen van schimmel en het belang van goed ventileren. Wilt u direct contact 

met de GGD? GGD Holland Midden is te bereiken op 088- 308 3381 of via 

mmk@ggdhm.nl.   

 

Heeft u andere vragen of zorgen? Neem dan contact op met de gemeente op 

telefoonnummer 14 0252, of stuur een e-mail naar gemeente@hillegom.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Karin Hoekstra 

Wethouder 

 

 
  

 

 

 


