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Onderwerp: Loden leidingen in Amsterdam, stand van zaken februari 2020 

 

Geachte leden van de raad  

 

Er wordt hard gewerkt aan de aanpak van loden leidingen in Amsterdam. Veel mensen zijn bezorgd 

over lood in drinkwater en het college maakt zich er hard voor dat al het drinkwater in deze stad 

schoon en veilig is. 

Daarom treffen we op verschillende terreinen maatregelen die erop gericht zijn de loden leidingen in 

heel Amsterdam zo snel als mogelijk te vervangen en in de tussentijd bewoners goed en zorgvuldig te 

informeren. 

We hebben u eerder op 27 november, 20 december 2019 en 20 januari 2020 geïnformeerd over deze 

maatregelen. In deze brief informeren wij u over de voortgang.  

 

Gemeentelijke gebouwen 

In alle gebouwen van vóór 1960, in eigendom van de gemeente, worden alle loden leidingen 

vervangen. We doen er alles aan om dit conform motie BX ( Hammelburg, Kiliç, De Jong, Mbarki, 

Flentge) van 23 februari 2020 binnen één jaar af te ronden. Capaciteitsproblemen bij aannemers en 

installateurs om de controles en de saneringen uit te voeren zijn op dit moment niet aan de orde. Op 

termijn zou dit wel kunnen spelen waardoor enige vertraging in de planning kan ontstaan.  We houden 

de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en proberen tijdig waar nodig extra installatiecapaciteit te 

betrekken. Prioriteit is gegeven aan gebouwen waar veelvuldig kinderen t/m 7 jaar en zwangere 

vrouwen verblijven. Dat gaat om 172 gebouwen, deze zijn inmiddels allemaal gecontroleerd. Van 168 

gebouwen zijn ook de meetresultaten binnen. De controle van de circa 200 overige adressen in 

gebouwen van vóór 1960 start begin maart 2020.  De verwachting is dat uiterlijk begin juli 2020 alle 

rapporten van deze adressen binnen zijn.  
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Stand van zaken controles en sanering 

Uitgangspunten: 

 Wanneer een concentratie lager is dan 2 microgram per liter (µg/l),  zijn geen loden leidingen 

aanwezig. Er is dan sprake van een normale achtergrondwaarde.  

 In gebouwen met een concentratie hoger dan 5 µg/l zijn (waarschijnlijk) loden leidingen 

aanwezig. Deze gebouwen hebben prioriteit en loden leidingen in deze panden worden direct 

vervangen.  

 In gebouwen met een concentratie tussen 2 en 5 µg/l is er een zeer kleine kans op loden 

leidingen.  Onderzocht wordt of daarvan nog sprake is en zo ja, dan worden de loden leidingen 

vervangen. 

 

Op 27 november 2019 is opdracht gegeven voor waterbemonstering van de 172 gebouwen waar 

veelvuldig jonge kinderen en zwangere vrouwen verblijven. Dit gaat om: 

 53 kinderdagverblijven 

 7 Ouder- Kindteams 

 112 andere gebouwen waar kinderen kunnen verblijven (denk aan medische centra, 

wijkgebouwen, musea en publieke opstallen in speeltuinen) 

 

Van de 172 genoemde gemeentelijke gebouwen zijn van 168 adressen de uitslagen binnen. Op 24 

adressen zijn waarden gemeten van boven 5 µg/l. Op 15 adressen zijn waarden gemeten tussen de 2 en 

5 µg/l. Beide categorieën worden onderzocht op de aanwezigheid van loden leidingen, of andere 

oorzaken van een verhoogde waarde zoals kranen, perlators (mondstuk op kraan dat waterstraal 

regelt).  

 

Van de 53 kinderdagverblijven zijn alle uitslagen binnen. Op 5 adressen zijn waarden boven 5 µg/l 

gemeten. Op 3 daarvan zijn de leidingen vervangen en is het water, nadat de leidingen minimaal vijf 

dagen zijn doorgespoeld, opnieuw gemeten. Nadat de kranen en perlators waren vervangen zijn de 

waarden op deze adressen in orde (lager dan 5µg/l). Op twee adressen zijn bij de visuele inspectie geen 

loden leidingen aangetroffen. Op deze adressen zijn daarom de perlators en de kranen vervangen. Op 

één adres zijn de waarden nog steeds te hoog, dit wordt nader onderzocht. Op het andere adres zijn de 

waarden in orde.  

 

Van de 7 Ouder- Kindteams zijn alle uitslagen binnen. Op 1 adres zijn waarden boven 5 µg/l gemeten. 

Bij de visuele inspectie zijn geen loden leidingen aangetroffen. Op deze locatie zijn de perlators en de 

kranen vervangen en zijn de waarden nu in orde.  

 

Van de andere 112 gebouwen zijn van 108 adressen de uitslagen binnen. De verwachting is dat de 

laatste vier adressen half maart binnen zijn. Op 18 adressen zijn waarden van boven de 5 µg/l gemeten. 

Waar loden leidingen worden gevonden worden ze zo snel mogelijk vervangen. Op sommige adressen 

zijn bij de visuele inspectie geen loden leidingen aangetroffen. Hier zijn daarom de perlators en de 

kranen vervangen. Dit leidt niet altijd tot een waarde lager dan 5µg/l.  Er volgt dan opnieuw een visuele 

inspectie om resten van loden leidingen op te sporen. 
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Gemeentelijke 
gebouwen       

   Soort gebouw Totaal  Meting 
gedaan  

Uitslag 
binnen 

Uitslag       
 > 5ug/l 

Uitslag   
 2-5 ug/l 

Uitslag      
 < 2 ug/l 

Kinderdagverblijf  53 53 53 5 2 46 

Ouder-kindteams 7 7 7 1 1 5 

Overig 
(gebouwen waar veel 
kinderen/zwangere 
vrouwen komen 112 112 108 18 12 78 

Totaal  172 172 168 24 15 129 

 

Scholen 

Ook in de schoolgebouwen van voor 1960 worden alle loden leidingen vervangen.  Er is een gedeelde 

verantwoordelijkheid tussen schoolbesturen en de gemeente voor de huisvesting van scholen. Vanuit 

haar zorgplicht organiseert de gemeente het onderzoek naar en de sanering van loden leidingen in 

schoolgebouwen voor basis- en voortgezet onderwijs. De aanpak van het gemeentelijk vastgoed wordt 

daarbij gevolgd. 

 

Van 100 schoolgebouwen (van in totaal 111) in het primair onderwijs zijn de meetresultaten binnen. Bij 

14 adressen zijn waarden > 5 µ/l gemeten. Bij 30 schoolgebouwen ligt de waarde tussen 2-5 µ/l. 

Van de schoolgebouwen in het  voortgezet onderwijs is van 24 (van de 28) adressen  de uitslag van de 

waterbemonstering binnen. Bij 3 gebouwen is de uitslag > 5 µ/l. Bij 9 schoolgebouwen is er een 

gemeten waarde tussen 2-5 µ/l.  

Voor verschillende scholen met verhoogde waarden  is nu het proces van offerteaanvraag en –

goedkeuring (door schoolbestuur) voor sanering  gaande. 

 

 

Kinderdagverblijven en voor- en naschoolse opvang particulier 

Alle kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties in gebouwen van vóór 1960 in particulier 

bezit zijn door de gemeente aangeschreven. De houders is gevraagd te controleren of er in het gebouw 

loden leidingen aanwezig zijn en deze te laten vervangen.  

 

Van de in totaal 274 particuliere kinderdagverblijven/BSO zijn op 211 locaties watermonsters 

genomen. Van 198 is de uitslag inmiddels binnen. Op 8 locaties is een waarde tussen de 2-5 µ/l 

vastgesteld. Op 190 locaties lag de waarde onder de 2µ/l. De 198 locaties hebben een brief van de GGD 

Semi gemeentelijke 
gebouwen        

   Soort gebouw Totaal  Meting 
gedaan 

Uitslag 
binnen 

Uitslag     
> 5ug/l 

Uitslag      
2-5 ug/l 

Uitslag     
< 2 ug/l 

Scholen (primair onderwijs) 111 111 100 14 30 56 

Scholen (voortgezet 
onderwijs) 28 28 24 3 9 12 

Totaal  139 139 124 17 39 68 
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ontvangen over de uitslag. Ook ontvangen ze een brief (die als voorbeeld kan dienen) om de ouders op 

de hoogte te stellen.  De KDV/BSO wordt verzocht om na het vervangen van de loden leidingen een 

nieuw watermonster aan te vragen bij de GGD. 

 

Er resteren nog 63 locaties. Daarvan hebben 48 een watermonster genomen dat op korte termijn aan 

Het Waterlaboratorium wordt aangeboden en geanalyseerd.  15 locaties zijn ondanks herhaalde 

pogingen moeilijk te bereiken of reageren traag. Hier wordt de komende periode extra aandacht aan 

besteed. Enkele locaties van particuliere KDV/BSO bevinden zich in schoolgebouwen of gemeentelijk 

vastgoed. Er wordt nauw samengewerkt met onderwijshuisvesting en gemeentelijk vastgoed om de 

communicatie richting de KDV/BSO op elkaar af te stemmen..   
 

Niet gemeentelijke 
gebouwen        

   Soort gebouw Totaal  Meting 
gedaan 

Uitslag 
binnen 

uitslag      
> 5µg/l 

uitslag      
2-5 µg/l 

uitslag      
< 2 µg/l 

Particuliere 
kinderdagverblijven/BSO's 274 211 198 0 8 190 

Totaal 274 211 198 0 8 190 

 

Loden waterleidingen in woningen 

Woningeigenaren zijn  verantwoordelijk voor het vervangen van hun loden leidingen. 

In de vorige raadsbrief is aangegeven dat wij binnen de context van het programma Woningkwaliteit 

onderzoeken of bij een overschrijding van de drinkwaternorm handhaving op grond van de zorgplicht 

in de Woningwet mogelijk is. Inmiddels is een geschikte testcasus gevonden, waarvoor dit in gang 

gezet wordt. 

 

In februari 2020 heeft de gemeente opnieuw een overleg gehad met het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan het ministerie is een aanpassing van de bouwregelgeving gevraagd 

die een onweerlegbaar wettelijke grondslag biedt voor het verplichten tot het vervangen van 

bestaande loden leidingen. Het ministerie legt de voor- en nadelen van een eventuele wijziging van het 

Bouwbesluit voor aan de minister. Het kabinet doet eind maart 2020 verslag van de ingezette acties en 

neemt daarbij mee de acties die in overleg met de gemeente Amsterdam nader vorm gegeven 

worden.  

 

Woningen van woningcorporaties 

De corporaties zetten in op volledige sanering van alle nog resterende loden leidingen waar drinkwater 

door loopt en inventariseren hun bezit op de aanwezigheid van loden leidingen. De Amsterdamse 

Federatie van Woningcorporaties (AFWC) heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Het plan van 

aanpak is op hoofdlijnen en elke corporatie heeft, mede afhankelijk van de situatie, een eigen planning 

en een eigen aanpak voor het vervangen van de loden leidingen.   

  

De AFWC geeft aan dat sinds 1 januari in 160 complexen van corporaties het onderzoek (archief/visuele 

inspectie/watertest) naar loden leidingen is  afgerond.  Nagegaan wordt nog om hoeveel woningen het 

daarbij precies gaat. Momenteel zijn in 11 complexen loden leidingen aangetroffen. In 6 complexen zijn 

de loden leidingen reeds vervangen. De vervanging in de andere complexen volgt z.s.m.  



 

 
 

 Gemeente Amsterdam Datum 28  februari  2020 

  Pagina 5 van 7 

Daarnaast zijn ook al  woningen onderzocht die niet onder een complex te scharen vallen. Hierover 

wordt later gerapporteerd. 

Er zijn inmiddels 935 watermonsters genomen. In deze cijfers zijn niet de onderzoeken en 

werkzaamheden van Ymere in Noord meegenomen, waar vorig jaar lood is ontdekt. De corporaties 

zijn momenteel bezig hun bezit te inventariseren dus de genoemde aantallen zullen de komende tijd 

toenemen. De corporaties verwachten uiterlijk 1 september klaar te zijn met de inventarisatie van hun 

bezit.  

 

Bewoners van corporatiewoningen die bezorgd zijn over lood in hun drinkwater, kunnen terecht bij 

hun corporatie. Als een corporatie op voorhand niet kan uitsluiten dat er een loden leiding is, stelt de 

corporatie kosteloos een watertest beschikbaar. Het kan zijn dat de vraag naar watertesten zo groot is 

dat de corporaties de aanvragen moeten prioriteren.   

 

Toevoerleidingen in de tuindorpen 

Een bijzondere situatie waar corporaties op dit moment mee te maken hebben, betreft de collectieve 

toevoerleidingen. De toevoerleiding is een verbindingsstuk tussen de waterleiding die het 

drinkwaterbedrijf beheert en de particuliere aansluiting. Deze toevoerleidingen lijken op basis van de 

recente ervaringen met name voor te komen in de zogenaamde tuindorpen. De woningen in deze 

tuindorpen zijn voor een groot deel eigendom van Ymere. 

 

Ymere is gestart met drie proefblokken om een methode te ontwikkelen die met zo min mogelijk 

overlast snel de leidingen vervangt. Meerdere aannemers doen op dit moment opnames in de 

woningen om de precieze situatie in kaart te brengen. De ervaring is dat leidingen in elk blok anders 

lopen. De bewoners staan hierbij centraal en worden volledig geïnformeerd. In maart 2020 start de 

uitvoering van het vervangen van de toevoerleidingen onder de drie blokken.  

 

Over de aangetroffen loodwaarden in de Gentiaanbuurt zijn schriftelijke vragen gesteld. Deze worden 

binnenkort separaat beantwoord. 

 

Woningeigenaren en particuliere huurders 

Net als bij corporatiewoningen is de inzet van de gemeente bij particuliere huurwoningen erop gericht 

dat ook daar loden waterleidingen vervangen worden. Mede naar aanleiding van de aangenomen 

Motie BX van 23 januari 2020 wil de gemeente het gesprek aangaan met de grotere particuliere 

verhuurders in de stad met als doel tot sanering van alle loden drinkwaterleidingen te komen. Om dit 

gesprek aan te gaan is contact opgenomen met verschillende verenigingen die grotere verhuurders 

vertegenwoordigen, zoals Vastgoed Belang en Makelaarsvereniging Amsterdam. Samen met deze 

organisaties wordt gekeken hoe we dit gesprek aan kunnen gaan, de urgentie duidelijk kunnen maken 

en de doelstelling kunnen bereiken. Op verzoek van de gemeente heeft Vastgoed Belang per mail een 

appèl gedaan op hun Amsterdamse leden om de loden leidingen zo snel mogelijk te vervangen. Ook 

hebben zij aan hun leden gevraagd om een enquête in te vullen om inzicht te krijgen in de 

aanwezigheid van lood. De gemeente gaat na welke particuliere verhuurders binnen deze 

verenigingen zijn aangesloten, welke daarvan eventueel individueel benaderd moeten worden, en op 

welke manier de overige particuliere verhuurders benaderd kunnen worden.   
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Bewoners met zorgen over loden leidingen kunnen voor ondersteuning terecht bij !WOON. !WOON 

heeft op haar website informatie over loden leidingen en het herkennen van loden leidingen. In 2020 

handelde !WOON circa 450 vragen over loden leidingen van individuele bewoners af. Veel vragen gaan 

over het herkennen van loden leidingen en bemonsteren van het drinkwater. In  45 complexen met 

naar schatting 450 woningen is met hulp van !WOON lood geconstateerd. Bij 15 complexen met naar 

schatting 80 woningen heeft de verhuurder toegezegd om het lood te vervangen. Verschillende 

verhuurders komen op aandringen van !WOON in actie.  

 

De huurcommissie merkt een loodwaarde boven de 10 µg/l aan als gebrek en kan dan een 

huurverlaging opleggen. !WOON ondersteunt bewoners bij huurcommissiezaken en heeft vijf 

huurcommissiezaken over verhoogde loodwaardes in het drinkwater lopen. Het ligt in de verwachting 

dat een rechter de lijn van de huurcommissie volgt en de aanwezigheid van een verhoogde loodwaarde 

ook ziet als een gebrek. !WOON staat huurders ook bij met het voorbereiden van  rechtszaken. 

!WOON heeft inmiddels  drie zaken overgedragen aan een advocaat. Als de eigenaar niet tot 

vervanging over gaat, volgt een dagvaarding.  

 

Meetprotocollen en watertesten   

De verschillende meetprotocollen leiden zoals bekend tot onrust en verwarring onder bewoners. De 

gemeente heeft hierover in februari gesproken met het ministerie van Infrastructuur en Water en het 

RIVM.  In opdracht van het ministerie van I&W gaat het RIVM een heldere richtlijn voor 

meetprotocollen opstellen. Het RIVM bericht hier begin maart 2020 over.  

 

Vanaf maandag 10 februari is www.loodinwatertesten.nl  in de lucht. Op  deze site kunnen 

particulieren bij HWL (Het Waterlaboratorium) terecht voor een waterbemonstering voor € 62,50 

(kostprijs). HWL is 100% dochter van de drinkwaterbedrijven Dunea, PWN en Waternet.  

Particulieren kunnen ook terecht bij andere waterlaboratoria, die gecertificeerd zijn voor het testen 

van lood in drinkwater. 

 

Voorlichting en communicatie 

Er wordt extra ingezet op voorlichting en communicatie. Daarom is  een coördinator communicatie 

aangesteld, die zorgt voor de algehele coördinatie van de communicatie richting Amsterdammers.  

 

Conform motie BX zullen alle Amsterdammers die in een huis wonen van voor 1960 een brief 

ontvangen waarin zij worden gewezen op de risico’s van loden leidingen en waarin ze informatie 

krijgen over het herkennen en vervangen van loden leidingen. Eind maart moeten de brieven verstuurd 

zijn.  

 

Er staat een gemeentelijke webpagina online: www.amsterdam.nl/lodenleidingen. Op deze pagina 

staat een kaart met informatie over buurten waar huizen staan van voor 1960. Er wordt ook een kaart 

gemaakt op pandniveau, waarbij met het invullen van een adres direct het bouwjaar kan worden 

opgevraagd. Wanneer de resultaten van de testen van de gemeentelijke panden bekend zijn, zullen 

deze  op de website worden geplaatst.  Ook worden de brieven die de gemeente heeft gestuurd aan de 

Amsterdammers die wonen in huizen van voor 1960 en aan de gebruikers van de gemeentelijke 

panden van voor 1960 op deze website geplaatst. 

 

http://www.loodinwatertesten.nl/
http://www.amsterdam.nl/lodenleidingen
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In de week van de VvE stond op 27 februari een informatiekraam over lood om VvE’s te wijzen op de 

problematiek en duidelijk te maken wat ze kunnen doen. 

 

Voortgang 

Het probleem van de loden waterleidingen heeft grote aandacht van het college. Het doel is om de 

loden waterleidingen te laten verdwijnen uit Amsterdam, zodat iedereen weer onbezorgd water uit de 

kraan kan drinken. In april ontvangt u opnieuw informatie over de laatste stand van zaken en de 

voortgang van de hierboven genoemde acties. Wij hopen u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd 

te hebben. 

 
 

Met vriendelijke groet,  

Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 

Laurens Ivens      

wethouder Bouwen en Wonen 


