
H et heldere water dat zo achteloos uit 
uw kraan vloeit, heeft een lange weg 
afgelegd. Ooit stroomde het in een ri
vier of rustte het in een ondergronds 

bekken. Toen werd het opgepompt door een 
distributiemaatschappij, dat het vuil eruit ver
wijderde. Tot slot moest het vele kilometers 
afleggen in buizen onder straten, pleinen en 
huizen. Dat roept bij ons de vraag op: kunnen 
we er werkelijk van op aan dat leidingwater 
op het einde van zijn reis gezond is?

Om dat te onderzoeken doen we af en toe 
een steekproef. We testen of ons drinkwater 
ernstige vervuilers bevat zoals nitraten, pes
ticiden en lood. Nitraten komen van nature 
voor in het milieu, maar zijn in hoge con
centraties aanwezig in kunstmest (dat door 
insijpeling terechtkomt in grondwater) en 
afvalwater (dat wordt afgevoerd naar onze 
rivieren). In onze maag worden nitraten om
gezet in nitrieten, die een zuurstoftekort in 
ons bloed veroorzaken. Bij pesticiden hoeven 
we geen tekening te maken. Dat gif wordt 
over boomgaarden en akkers gesproeid, en 
bereikt vrij makkelijk onze waterlopen en 
grondwater. Lood ten slotte zit niet in de 
grond of het water, maar in waterleidingen 
in oudere huizen. Soms komen er minuscule 
metaaldeeltjes los van de leidingwand, waar
na ze worden meegevoerd en in uw drinkwa
ter kunnen eindigen.

Aan één drank mag u zich helemaal te buiten gaan: leidingwater. 
Dat is nog steeds volkomen veilig, zo blijkt uit ons onderzoek.  
En goedkoop: flessenwater is 200 maal duurder en niet altijd 
gezonder.
Carine Deschamps en Ben van Gils

Drink niet 
met mate

Behalve deze klassieke schadelijke stoffen 
zouden ook medicijnen en hormonen in ons 
drinkwater terecht kunnen komen. Lijkt mis
schien vergezocht, maar ze vinden eigenlijk 
makkelijk de weg naar onze waterlopen. Ze 
zitten in de ontlasting van mensen die me
dicatie nemen, in de urine van vrouwen die 
de pil slikken, in het afval van chemische en 
farmaceutische bedrijven, in huishoudelijk 
afval en in de ontlasting van dieren die anti
biotica en hormonen toegediend krijgen. De 
meeste medicijnen worden weggefilterd door 
waterzuiveringsstations, maar niet allemaal.

Kraan of fles?
We hebben stalen van drinkwater genomen 
op 44 plaatsen in het land. De conclusie van 
het laboratorium is duidelijk: ons water is 
dik in orde. De nitraten die we vonden, blij
ven onder de risico drempels voor de volks
gezondheid. In enkele stalen vonden we wel 
een hogere concentratie dan de richtwaar
de, wat wijst op een menselijke factor. In één 
geval kwamen we iets te veel nitriet tegen.

Ook pesticiden bleven onder het risico
peil. In eenzelfde staal vonden we sporen 
van een herbicide en een insecticide, maar 
de concentratie kwam niet in de buurt van 
de limiet. In een ander staal troffen we te 
veel lood aan, afkomstig van een leiding 
in een woning. Van hormonen vonden we 

weliswaar sporen in twee stalen, maar in 
amper meetbare hoeveelheden die geen 
enkel risico inhouden.

Ondanks de goede resultaten hebben we 
twee randbemerkingen. Ten eerste han
teert de overheid dezelfde maximumnorm 
(0,1 µg/l) voor alle pesticiden. Dat is niet lo
gisch: sommige stoffen zijn veel schadelijker 
dan andere. Ten tweede heeft de overheid 
nog geen enkele norm geformuleerd voor de 
vervuiling door medicijnen en hormonen. 
Wat ons betreft is het tijd om criteria vast te 
leggen en systematische tests uit te voeren.

Maar goed, ons leidingwater is dus veilig 
en daar klinken we op met een goed glas H2O  
– en nog een en nog een. We moeten immers 
1,5 liter water per dag drinken. Dat doen 
we dan beter met water uit de kraan dan 
uit de fles, want leidingwater is 200 maal 
goedkoper. Bovendien vormt het bottelen 
van water een zware belasting voor het mi
lieu. De flessen uit glas en pet vergen veel 
grondstoffen en energie om ze te fabriceren 
en te hergebruiken. Toppunt van al is dat 
flessenwater niet altijd gezonder is. Sommi
ge bevatten bijvoorbeeld te veel mineralen. 
Het is wel zo dat zwangere vrouwen wordt 
ontraden om leidingwater te drinken vanwe
ge de mogelijke aanwezigheid van nitraten.

Een optimaal gebruik van drinkwater to
nen we op de volgende bladzijden. 
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UITGELICHT
Kwaliteit leidingwater



ETEN EN 
DRINKEN

3%

TOILET

36%

BAD / 
DOUCHE

33%

AFWAS

7%

Regenwater
Drink geen regenwater of pompwater, ook niet als het 
er zuiver uitziet en aangenaam smaakt. Er kunnen 
pesticiden, nitraten, bacteriën en andere chemische 
stoffen in zitten.

Kraantjeswater

Regenwater

Gefilterd water

Flessenwater

%

Type water dat bij voorkeur wordt 
gebruikt voor deze toepassing:

Aandeel in totaalverbruik 
van leidingwater

EVEN STILSTAAN  
BIJ LOPEND WATER

Waterfilter
Kraantjeswater is zonder meer drinkbaar. Een waterfilter, die kalk en 
magnesium eruit filtert, hebt u dus niet nodig. De chloorsmaak verdwijnt 
vanzelf als u het water enkele uren laat staan in een karaf. Gefilterd water 
is wel handig voor in een strijkijzer zonder antikalkfunctie.

Stilstaand water
Het eerste water dat u ’s morgens uit de leiding krijgt, kan in uitzonderlijke 
gevallen minuscule deeltjes van een metalen leidingwand bevatten. Soms 
smaakt het ook niet zo lekker. Vang de eerste liters water liever op om u 
mee te wassen, een afwas te doen of de planten water te geven.

Samenstelling
U kunt uw watermaatschappij vragen naar de samenstelling 
van uw kraantjeswater. In geval van een probleem stuurt ze 
een technicus die het water gratis analyseert.
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Rode of bruine kleur
Drinkwater kan kleine hoeveelheden ijzer of mangaan 
bevatten. Wanneer het debiet plots verandert, komen 
deze roodkleurige deeltjes los. Dit water is niet ongezond, 
maar kan wel vlekken op uw wasgoed veroorzaken. 
Steek deze kleren meteen weer in de was. Laat de kraan 
even lopen voordat u het water gebruikt.

SCHOONMAKEN 

4%

TUIN

4%

WAS

13%

Leidingen in asbestcement
Geen paniek : een waterleiding in asbestcement kan geen kwaad. Zelfs 
in het uitzonderlijke geval dat u een deeltje asbest zou binnenkrijgen, is 
dat niet schadelijk. Alleen asbest die we inademen is dat wel, want deze 
deeltjes kunnen tot in de longen doordringen en vezels beschadigen.

Melkachtig uitzicht
Door een verandering in de druk of de 
temperatuur van het leidingwater kunnen 
er kleine luchtbelletjes ontstaan die het 
water een melkachtig uitzicht geven. De 
belletjes verdwijnen vanzelf binnen een 
minuut.

Lekkende kraan
Laat een lekkende kraan zo snel mogelijk repareren. 
Een kraan die druppel na druppel lekt, verliest 
ongeveer 36 liter per dag.

Waterverzachter
De hardheid van water wordt bepaald door de aanwezige kalk en magnesium. Voor 
hard water (meer dan 30°F) is een waterverzachter nuttig, maar alleen voor het 
warme water in de badkamer. Te zacht water kan metalen leidingen aantasten. Een 
slecht onderhouden waterontharder kan een bron van bacteriën worden. Hoe hard 
uw water is, vindt u op www.aquaflanders.be (Vlaanderen), www.aquawal.be 
(Wallonië) of www.vivaqua.be (Brussel).

Warm water
U kunt beter geen warm water uit de kraan drinken of gebruiken 
voor thee, koffie of het bereiden van voedingswaren. Warm water 
neemt iets sneller minuscule deeltjes van de leidingwand op en kan 
bovendien meer bacteriën bevatten wanneer het blijft staan.

Aquarium
De meeste vissen verdragen ons 
leidingwater. Sommige soorten 
hebben erg zacht water nodig. 
In dat geval kunt u gedestilleerd 
water toevoegen aa n het 
kraantjeswater (verkrijgbaar in 
de supermarkt).
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Wel of geen regenwatertank installeren? 
Lees ons artikel op www.testaankoop.be  

(typ “regenwater” in zoekveld)


