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Onderwerp: Loden leidingen 

 

Inleiding 
Op dit moment is er binnen de media veel aandacht voor loden waterleidingen. Deze leidingen zouden nog voor komen in 
gebouwen van voor 1960. 
Problemen met lood in drinkwater schijnen al op te treden bij relatief kleine hoeveelheden. 
Vooral voor baby’s en kinderen tot 7 jaar is het schadelijk om water te drinken uit loden leidingen.  
Gesproken wordt dat het lood juist in deze groep de hersenen aantast wat kan leiden tot een afname van het IQ van de 
betreffende kinderen. 
Gooise Meren telt negen scholen gebouwd voor 1960,  zeven basisscholen en twee middelbare scholen. 
De gemeente heeft contact opgenomen met de scholen om te wijzen op de mogelijke aanwezigheid van loden leidingen. Een 
woordvoerder van de gemeente zou hebben gezegd; "Het is nog geen gegeven dat die er ook zijn”  
 
Vraag 1: 
Om welke scholen binnen de gemeente Gooise Meren gaat het? 
 
Antwoord: 
Om 6 PO scholen, met een schoolgebouw van vóór 1960:  

- Vondelschool, 1905 
- Juliana Dalton, 1930 
- Bussemse Montessori School, 1930 
- De Hoeksteen, 1935 
- Indonschool, 1949 

bijgebouwtje van de Indonschool 1958 
- Tweemaster, 1960 

 
En 2 VO scholen: 

- Willem de Zwijgercollege; 1950 
- Vitusmavo Naarden; 1960 

 
 Vraag 2: 
Is de gemeente voornemens om alle gemeentelijke gebouwen waar veel kinderen komen aan een actieve controle te 
onderwerpen? 
 
Antwoord: 
Ja. Dat houdt in een test van het loodgehalte van het water en een visuele inspectie of er nog loden waterleidingen zijn.  
   
Vraag 3: 
Zo ja op welke termijn zal dit plaatsvinden? 
 
Antwoord: 
Dit zal gebeuren in overleg met de diverse huurders en gebruikers.  
 
Vraag 4: 
Welke rol heeft de gemeente als er daadwerkelijk loden leidingen worden aangetroffen? 
 
Antwoord: 
Als dat het geval is in gemeentelijke panden zullen die worden vervangen.  
  
Binnen onze gemeente is ook sprake van kinderopvang. Deze kinderopvang is veelal in mooie oude panden gehuisvest en de 
kinderen van 0-4 jaar die hier worden opgevangen vormen een grote risicogroep. 
 
Vraag 5: 
Heeft de gemeente een wettelijk kader als het niet-gemeentelijke gebouwen betreft waar veel kinderen komen. Zoals 
bijvoorbeeld kinderdagverblijven? 
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Antwoord: 
Het wettelijke kader hiervoor is belegt bij de GGD als toezichthouder  
 
Vraag 6: 
Hoe gaat de gemeente hiermee om? 
 
Antwoord:  
In overleg met de GGD, schrijft zij als toezichthouder alle houders aan om ze te wijzen op hun verantwoordelijkheid om 
kinderen schoon drinkwater aan te bieden, of ze huurder of eigenaar zijn van een pand; daarbij wordt verwezen naar een 
nieuwe website www.loodinwatertesten.nl.   

http://www.loodinwatertesten.nl/

