Aan ……………………
Zeeburgerdijk ….…
……………………..

Datum
Betreft
Behandeld door

: Amsterdam, 6 maart 2020
: onderzoek loden waterleidingen – FCL-001002
: June Jankie

Geachte…..,
Er is veel aandacht voor de loden drinkwaterleidingen en de kwaliteit van het kraanwater. U woont in een huis dat
is gebouwd voor 1960. In een leegstaande woning in uw pand hebben we vorige week de waterleiding getest.
Hier blijkt te veel lood in het water te zitten. Die woning gaan we verder onderzoeken.
Hoeveel lood is er gevonden?
In de woning is bij de keukenkraan 3,0 microgram en bij de wastafelkraan 12,0 microgram gemeten. Hoeveel lood
mag er in het drinkwater zitten? Het liefst zo weinig mogelijk. De wettelijke norm is 10 microgram per liter. De
Gezondheidsraad wil de grens verlagen naar 5 microgram.
Hoe meten we?
We nemen een watermonster af nadat de waterkraan 8 uur lang niet gebruikt is. We doen dit op verschillende
watertappunten in uw woning.
Meer onderzoek
Omdat er misschien op meer plekken lood zit in uw gebouw gaan we bij meer woningen langs voor een
onderzoek. Vinden we resten van loden waterleidingen dan informeren we u. Als het kan verwijderen we de
restanten van loden waterleidingen zo snel mogelijk.
Welke woningen onderzoeken?
We zijn op zoek naar bewoners die hun waterleidingenwillen laten testen. U kunt zich aanmelden via ons
telefoonnummer (020) 6 801 801.
Wie meten er?
Het bedrijf Oké Vastgoedservice meet voor ons de waterleidingen.
Drinkwatertips en extra waterkraan
•
Tot er meer informatie bekend wordt raden wij u aan geen kraanwater uit uw woning te drinken. Dit geldt
met name voor risicogroepen zoals kinderen tot en met 7 jaar en zwangere vrouwen.
•
Bij Zeeburgerdijk 75 en 155 hebben wij een extra waterkranen geplaatst voor schoon en loodvrij
drinkwater.
•
Gebruikt u toch het water uit de kraan? Een tip is om de kraan ’s ochtends, als de kraan een paar uur
niet gebruikt is, twee minuten te laten lopen voordat u het water gebruikt.
Lood en gezondheid
Kijk op de website van de GGD: www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen voor meer informatie over lood in het
drinkwater en gezondheid. Daar vindt u een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden. U kunt ook bellen met de
GGD als u vragen heeft over lood en gezondheid, telefoonnummer (020) 555 54 05. Of stuur een e-mail aan
lood@ggd.amsterdam.nl.
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Wat gaan we doen?
•
We plannen watertesten in bij bewoners. Bewoners kunnen ook zelf bij Eigen Haard een watertest
aanvragen.
•
Experts komen langs om te onderzoeken of ze loden leidingen aantreffen.
•
We leggen een extra waterkraan aan.
•
Bij waardes boven de 5 microgram maken we een plan om de loden leidingen te verwijderen. Dat
proberen we zo snel mogelijk te doen.
Heeft u vragen?
Voor meer informatie ga naar onze website: www.eigenhaard.nl/waterleiding. U kunt ook met ons chatten via de
website. Bellen kan op werkdagen tussen 9.00 tot 16.00 uur via (020) 6 801 801.
Met vriendelijke groet,
Eigen Haard

i/o
June Jankie
Beleidsadviseur
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