
IN DIT ARTIKEL

• Oude huizen met 
gebogen leidingen zijn 
"verdacht".

• De hardheid van je 
leidingwater speelt 
ook een rol.

• Er is enkel een  
risico als je veel  
vervuild water drinkt.

Nog steeds komt er lood uit Belgische 
kranen, onder meer in scholen.  
Als jouw leidingen ook nog in lood  
zijn, moet je niet panikeren.  
Maar je schiet het best wel in actie.
Carine Deschamps en Paul Nies

LOOD 
IN JE LEIDING

UITGELICHT
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Je huis is gebouwd vóór 1970? Je water-
leidingen zijn niet magnetisch en zijn  
matgrijs, soms bedekt met een laagje 
verf? Ze zijn gebogen, zonder koppel-

stukken? Dan is de kans groot dat het loden 
leidingen zijn. En daardoor kan er lood in 
je kraantjeswater komen. Dit kan gevolgen 
hebben voor jouw gezondheid en die van 
je omgeving, en vraagt dus om de nodige 
ingrepen.

Installatie van vóór 1970
Drinkbaar water uit de kraan: het is niet van 
alle tijden. Pas vanaf de 19e eeuw was er 
sprake van een centraal systeem om water 
tot in onze huizen te leiden, en dit werd 
vooral uitgebreid in de eerste helft van de 
20e eeuw, vóór 1945. In die groeiperiode 
was er een materiaal dat erg geliefd was 
voor deze werken: lood. En daarvoor had 
de lood-gieter (die zijn naam dus aan de 
werkzaamheden in deze periode dankt) 
enkele goede redenen. Het was stevig, on-
doorlaatbaar en buig- en smeedbaar in de 
gewenste richtingen. Het werd dan ook mas-
saal gebruikt. Zowel de leidingen van het 
algemene waterleidingnet als de leidingen 
in huis waren vaak in lood. Tot 1950 was 
het zelfs verplicht om de aansluiting van 
het openbare waterleidingnet op de teller 
in huis in lood te maken. Vanaf de jaren 50 
daalde het gebruik, maar pas vanaf de jaren 
70 werd lood bij nieuwbouw of renovaties 
stilaan vervangen door andere metalen of 
door kunststof, bv. plastic. 

Al werden tot 1995 wel nog sporadisch 
aansluitingen in lood gelegd tussen het 
publieke waternet en de waterteller. Ook 
in huis werden soms nog loden buizen ge-
bruikt.

Kleur en manier van aanbrengen geeft 
doorslag
Vooral als je woning dus al vrij oud is, is de 
kans groot dat je met loden leidingen zit. Om 
helemaal zeker te zijn, check je de buizen 
zelf het best even. Allereerst kun je proberen 
om er een magneet aan te hangen. Lukt dit, 
dan is de leiding niet in lood, aangezien dit 
materiaal niet magnetisch is, maar is ze uit 
staal. Is de leiding niet magnetisch, check 
dan de kleur. Is ze roodbruin of lichtgroen, 
dan is het gebruikte materiaal koper. Zijn de 
leidingen geverfd, dan krab je dit het best 
een beetje weg. Zie je matgrijs, dan is de 
leiding in lood. Hebben de buizen nog een 
andere kleur, bekijk dan hoe ze zijn gelegd. 
Zijn ze gebogen en gesoldeerd, met verdik-
kingen als gevolg, dan heb je te maken met 
lood. Zie je veeleer rechte leidingen met 
koppelstukken om ze in de juiste richting te 
leiden, dan heb je alsnog te maken met een 
ander materiaal. Een laatste mogelijke check 

doe je door met een metalen voorwerp op 
de leiding te kloppen. Een dof geluid wijst op 
lood, een helder geluid op een ander metaal.

Geen reden tot paniek
Wijst alles er op dat je leidingen of bepaalde 
aansluitingen in lood zijn? Dan kan er lood 
migreren in je kraantjeswater. Maar in welke 
mate dit precies gebeurt, hangt zowel af van 
je leidingen als van je water.
- De specifieke karakteristieken van je lei-
dingen: hoe oud zijn ze precies? Hoe lang? 
Hoe groot in diameter? Hoe meer lood er 
immers werd gebruikt, des te meer deeltjes 
kunnen loskomen.
- De zuurtegraad of pH-waarde van je water: 

water met een lage zuurtegraad en weinig 
mineralen zal het lood gemakkelijker op-
losbaar maken.
- De hardheid: in zacht en zuur water worden 
meer looddeeltjes opgelost. Bij hard water, 
met meer kalk, zet deze kalk zich af tegen de 
wand van de leidingen en zal er minder lood 
vrijkomen. Dit is onder meer zo in Brussel. 
Gebruik dus geen waterontharder.
- De tijd dat het water stil heeft gestaan in de 
leidingen. ’s Ochtends zal er dus meer lood 
in zitten dan in de loop van de dag.

De maximaal toegelaten hoeveelheid lood 
in het leidingwater is in 2013 vastgelegd op 
10 microgram per liter water, terwijl dit 
voorheen 25 microgram was. Als alle 

Lood of niet: hoe kom je erachter?

Er zijn wellicht geen loden 
leidingen aanwezig

Een magneet blijft 
hangen aan de leiding

NEEJA

JA Lood is niet magnetisch.  
Deze leiding is van staalNEE

De kleur van de 
waterleiding Is 
roodbruin of 
lichtgroen

JA

NEE

De waterleiding is 
van koper

De leiding heeft 
verdikkingen en 
geen aparte 
koppelstukken aan 
kruispunten

NEE

JA

Dit is geen 
 loden leiding

De kans is groot dat 
het om een loden 

leiding gaat.

Het gebouw is 
opgetrokken vóór 1970?
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LOOD, KOPER, STAAL OF PLASTIC?

Welk materiaal werd gebruikt voor de waterleidingen in jouw huis hangt van heel wat elementen 
af. Als je weet in welk jaar je huis werd opgetrokken, ben je al een heel eind verder. Maar ook in 
een nieuwe woning kan lood zijn gebruikt, als het bedrijf dat bij jou aan de slag was hier nog mee 
werkte (misschien zonder dat je het wist). Om je verder te helpen, tonen we de verschillende 
mogelijkheden en hun specificaties.

Staal: werd vanaf de jaren 50 en 
vooral vanaf de jaren 70 gebruikt. 
De buizen zijn doorgaans grijs en 
recht, aan elkaar gemaakt met 
koppelstukken. Je hoort een helder 
geluid als je er op tikt.

Lood: massaal gebruikt in oude 
huizen, gebouwd voor 1970. Maar 
kan ook voorkomen in recente 
woningen. Kleur is matgrijs, al 
moet je soms een laagje verf 
wegkrabben. Gemakkelijk te 
buigen in de gewenste richtingen, 
dus zonder koppelstukken. Geeft 
een dof geluid als je er op slaat.

Koper: wordt nog steeds veel 
gebruikt. Stukken leiding 
worden aan elkaar gesoldeerd 
met koppelstukken. De kleur is 
roodbruin of lichtgroen, het geeft 
een helder geluid als je er op slaat.

Kunststof: veel gebruikt in 
recente woningen. Stukken 
worden in elkaar geschroefd met 
koppelstukken, ook in plastic. 
Kunnen verschillende kleuren 
hebben, maar zijn vaak wit.

bovenstaande elementen in je nadeel 
spelen, zit je mogelijk boven die limiet. Is 
dat een reden om te panikeren? Niet nood-
zakelijk. Alles hangt er van af hoe hoog het 
loodgehalte precies ligt of lag gedurende 
de dag, hoe vaak er van werd gedronken 
en hoeveel mensen er gebruik van maak-
ten. Lood wordt immers opgeslagen in ons 
lichaam, en dan vooral in ons skelet. Het 
belangrijkste gevolg is het effect op de ont-
wikkeling van ons zenuwstelsel. Daarom 
is het vooral opletten bij kinderen, baby’s, 
peuters en zwangere vrouwen. Bij hen is 
het zenuwstelsel (van hun ongeboren kind) 
immers nog in volle ontwikkeling en lood 
kan dit proces sterk beïnvloeden. Vooral 
de jongste kinderen zijn erg kwetsbaar. Op 
latere leeftijd kan te veel blootstelling leiden 
tot concentratiestoornissen, labiel gedrag 
op emotioneel vlak en slechte resultaten 
op school.

Wil je zekerheid? Dan volstaat het om 
een bloedstaal te laten nemen. Ligt de 
hoeveelheid lood onder het alarmpeil van  
50 microgram per liter, dan is er geen reden 
tot ongerustheid. Een vergiftiging als gevolg 
van het gebruiken van leidingwater komt 
zelden voor.

Lood in je bloed kan overigens ook afkom-
stig zijn van andere bronnen dan leidingwa-
ter: de lucht in de buurt van metaalindus-
trie, bepaalde voeding, afgebladderde verf, 
servies in keramiek …

Tijd voor actie
Zowel je leidingen als de karakteristieken 
van je leidingwater spelen in je nadeel? Dan 
is het tijd om uitsluitsel te krijgen, om je wa-
ter te laten testen en eventueel de leidingen 
te laten vervangen. Is de aansluiting tussen 
het algemene waterleidingnet en jouw me-
ter in lood? Dan is de watermaatschappij 
hiervoor verantwoordelijk, zij het slechts 
tot en met de meter. Zij zullen op verschil-
lende momenten stalen nemen van je water 
en deze analyseren. Voor alles wat er na de 
meter ligt, ben je zelf verantwoordelijk als 
eigenaar. Om stalen te nemen, kun je een 
beroep doen op je watermaatschappij of op 
een labo. Huur je je woning, dan moet je de 
huiseigenaar aanspreken.

Als de analyses geen goed nieuws bren-
gen, dan moet jij (of je verhuurder) aan de 
slag. Neem contact op met een loodgieter, 
die de leidingen, kranen en aansluitingen 
verder zal bekijken om vervolgens het no-
dige te vervangen. Hiervoor draai je dan na-
tuurlijk wel zelf op. Vaak gaat het om een 
flinke investering, die niet voor iedereen 
betaalbaar is. In Vlaanderen kun je aan-
spraak maken op een tegemoetkoming van 
de overheid, binnen de renovatiepremie. 
Hiervoor moet je factuur wel minimaal 



mei 2019 • 641 Test Aankoop 23www.testaankoop.be

UITGELICHT
Drinkwater

ENKELE
CIJFERS

128
scholen stuurden ons een staaltje 

leidingwater dat op maandagmorgen was 
genomen, nadat het water een weekend 

lang in de leidingen had stilgestaan

23
in 23 scholen vonden we een hoeveelheid 

lood waaruit blijkt dat er in het gebouw nog 
loden leidingen of aansluitingen in lood 

aanwezig zijn

130
microgram per liter was het hoogste 

gehalte aan lood dat werd gemeten in een 
school, maar dit kan snel dalen wanneer er 

water door de leidingen gaat stromen

€ 2 500 en maximaal € 3 750 bedragen. 
Je krijgt 20 % van de prijs terugbetaald, of  
30 % als je inkomen niet boven een bepaalde 
grens ligt. In Brussel krijg je enkel overheids-
steun als je loden leidingen vervangt in het 
kader van een grondige sanitaire renovatie. 

Aan de andere kant van de taalgrens 
wordt binnenkort dan weer wel het Certi-
BEau gelanceerd, een certificaat voor nieuw-
bouw waarin onder meer moet worden aan-
getoond dat je geen elementen in lood hebt 
gebruikt voor de waterleiding in je woning.

Waterbedrijven zijn intussen al enkele ja-
ren bezig met de vervanging van leidingen 
van het openbare waterleidingnet en hun 
aansluitingen op privé-installaties die nog in 
lood zijn. Het gaat dus om alle delen die zich 
vóór jouw watermeter bevinden. En dat werk 
schiet behoorlijk op. In Vlaanderen werd in 
2018 nog een staal leidingwater genomen op  
10 000 plekken, en in meer dan 99,5 % 
van de gevallen lag de hoeveelheid lood 
onder de norm of was er geen lood aanwe-
zig. In Wallonië waren er in 2017 nog zo’n  
15 000 aansluitingen aan vervanging toe en 
werd de norm nog overschreden in 5 % van 
de geteste gevallen.

In Brussel zijn alle loden leidingen van het 
waterleidingnet al vervangen en kan er dus 
enkel lood komen van aansluitingen tussen 
het net en de meter of van leidingen in huis. 
Maar de kans dat er effectief lood in het wa-
ter zit is kleiner door de grotere hoeveelheid 
kalk, zoals eerder uitgelegd. 

Wat met onze scholen?
Als er één plek is waar de kans reëel is dat 
er nog oude leidingen aanwezig zijn, dan is 
het – helaas – een school: vaak gaat het om 
gedateerde gebouwen. Omdat kinderen extra 
gevoelig zijn voor lood in het water, wilden 
we specifiek een test doen in een aantal 
onderwijsinstellingen. 128 scholen uit het 
kleuter- of lager onderwijs, verspreid over de 
provincies Antwerpen, Henegouwen, Luik, 
Namen en Vlaams-Brabant, deden mee. We 
vroegen hen om op maandagmorgen het eer-
ste kraantjeswater op te vangen. Dit zou dan 
zeker twee dagen in de leidingen hebben stil-
gestaan en zou het best een idee geven van 
de aanwezigheid van lood in de leidingen.

Uit het resultaat blijkt dat er nog (wat) 
werk aan de winkel is. In 10 scholen van 
de 86 in Vlaanderen en 13 van 42 in Wallo-
nië lag de concentratie lood hoger dan de 
wettelijke norm. Het gehalte varieerde wel 
sterk: in meer dan de helft van de gevallen 
lag de waarde hoger dan 25 microgram per 
liter, in vier gevallen zagen we zelfs waarden 
hoger dan 50 microgram. In twee Waalse 
scholen gingen die richting 100 microgram 
per liter, in eentje, in de provincie Luik, lag 
ze er zelfs ruim boven.

De conclusie die we uit deze cijfers kun-
nen trekken, is dat sommige scholen nog 
leidingen of aansluitingen in lood hebben, 
bv. tussen het openbare waterleidingnet en 
hun eigen installatie. Is dit een reden voor 
ongerustheid? Hiervoor is verder onderzoek 
nodig. Het ging immers om een steekproef 
op het moment dat de vervuiling het hoogst 
is. Op latere momenten op die maandag en 
in die week zal er minder lood aanwezig zijn 
doordat er geregeld water door de leidingen 
heeft gestroomd.

Zo houd je lood beperkt
We gaven het al aan: het is niet vanzelf-
sprekend om je loden leidingen in een 
vingerknip te doen verdwijnen. Gelukkig 
kun je ook als die leidingen er nog steeds  
zijn, vermijden dat je het lood effectief op-
neemt. 
- Water is een “universeel oplosmiddel”, in 
de zin dat het interageert met materialen 
waarmee het in contact komt. Hoe langer dit 
contact, hoe groter de interactie. Daardoor 
zitten er meer schadelijke stoffen in water 
dat al een tijd stilstaat, zoals het water op 
maandagochtend op school. Ook in je huis-
houden is het daarom aangewezen om het 
water dat je ’s morgens als eerste laat lopen 
niet te gebruiken voor eten of drinken, maar 
wel te beginnen met een douche, een bad, 
een bezoek aan het toilet ... Iets wat wellicht 
niet zo’n uitzondering is.
- Gebruik nooit warm water uit de kraan om 
te koken. Hoe hoger de temperatuur, hoe 
meer deeltjes er loskomen van leidingen. Je 
neemt dus het best koud water dat je ver-
volgens opwarmt op je fornuis of met een 
waterkoker.
- Draai de kraan niet al te bruusk open. Ook 
dit geldt vooral als je water neemt voor voe-
ding. Door te hoge druk in één keer komen 
er immers meer deeltjes los van metaal 
dan wanneer je de druk beetje bij beetje 
verhoogt.
- Gebruik geen waterontharder. De kalk die 
in “hard” water zit, zet zich namelijk af tegen 
de binnenkant van de leidingen, zoals we 
zagen in Brussel. Het vormt zo een bescher-
mend laagje waardoor er minder lood van 
de leidingen migreert naar je water.
- Gebruik geen kraantjeswater voor babyvoe-
ding. Baby’s zijn immers nog zeer gevoelig 
voor lood. Heb je melkpoeder dat je moet 
aanlengen, gebruik dan flessenwater.
- Het helpt niet om je water te filteren of 
te koken: hierdoor verdwijnt het lood niet.
-  Controleer geregeld de terugslagklep van 
jouw waterinstallatie, die net na je water-
meter is geplaatst. Deze klep moet voor-
komen dat er water uit je binneninstallatie  
terugstroomt naar de algemene waterlei-
ding. 



www.testaankoop.be24 Test Aankoop 641 • mei 2019

UITGELICHT
Drinkwater

Alleenstaande betaalt vaak meer
In Vlaanderen en Brussel betaalt iemand die alleen woont in verhouding vaak 
meer voor kraantjeswater dan wanneer men met meerderen samenwoont.
Els Niclaes en Paul Nies

Alleenstaanden hebben vaak af te re-
kenen met hogere vaste kosten dan 
wanneer men een woning kan delen 
met meerdere personen. Dit gaat ook 
op voor kraantjeswater, althans zeker 
in Vlaanderen en Brussel. In meer dan  
120 gemeenten in deze gewesten betaalt 
iemand die alleen woont in verhouding 
meer. In Wallonië is het andersom: hier 
ligt de rekening van iemand die minder 
verbruikt relatief lager dan wie meer 
verbruikt. In Vlaanderen is dit het gevolg 
van het zogenoemde “Vast recht” voor 
drinkwater, dat wordt aangerekend voor 
de afvoer en de zuivering per woning. Dit 
bedrag wordt verminderd met 20 % per 
gedomicilieerde persoon, en bevoordeelt 
dus samenwonenden en gezinnen. In 
Wallonië berekent men de vaste vergoe-
ding op basis van de integrale kostprijs 
voor de collectieve zuivering van het wa-
ter (Coût-verité assainissement of CVA) 
en de integrale kostprijs voor de distri-
butie (Coût-verité distribution of CVD). 
De CVA is een vaste kost die dus in elke 
gemeente gelijk is, maar er zijn drie ge-
meenten (Erezée, Manhay en Stoumont) 
die geen beroep doen op deze collectieve 
zuivering. Zij zuiveren hun leidingwater 
zelf, en hun inwoners betalen geen CVA. 
De CVD vinden we in elke gemeente en 
kan variëren. Gemeenten waar deze ver-
goeding hoger ligt, vinden we op de kaart 
daarom meer terug in de middelste prijs-
categorie.
De overige prijsverschillen zijn afhanke-
lijk van de prijzen die de distributiemaat-
schappijen aanrekenen voor het leveren 
en het zuiveren van het water. Deze prijs 
ligt hoger naarmate je meer verbruikt. 
Ben je niet tevreden over de tarieven die 
je maatschappij aanrekent, dan zit er niets 
anders op dan te verhuizen: je water-
maatschappij is immers verbonden aan je 
woonplaats. Al gaan er wel stemmen op 
om een eenheidstarief in te voeren.

Gemiddelde waterverbruik per huishouden

Gemiddelde prijs per m³ (voor 100 m³ per jaar, d.i. gemiddeld 
verbruik van gezin van 3, inflatie meegerekend)

114  liter waarvan

24 liter 
douche

21 liter 
toilet

16 liter 
wasmachine

 Jaarlijks waterverbruik in België

677 miljoen m3

Jaarlijks verlies van drinkwater

112 miljoen m3

14,2 %
van totaal van 
789 miljoen m3

Drinkwater Sanering

Brussel

2005 € 1,76 € 0,67

2016 € 2,02 € 1,37

2019 € 1,90 € 1,29

Vlaanderen

2005 € 1,66 € 0,98

2016 € 1,76 € 2,47

2019 € 1,93 € 2,52

Wallonië

2005 € 2,28 € 0,66

2016 € 2,89 € 2,25

2019 € 2,72 € 2,36
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duurder dan gemiddeld: van € 265 tot € 316

zoals het gemiddelde: van € 212 tot € 264

goedkoper dan gemiddeld: van € 160 tot € 211

veel goedkoper dan gemiddeld: van € 108 tot € 159

Waterprijzen in ons land 
We hebben berekend hoeveel je betaalt als je verbruik op 40 m³ per jaar ligt.  
Dit is het gemiddelde verbruik voor een alleenstaande.


