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Samenvatting en toetsing
Op verzoek van Huisdieren Crematorium Drechtsteden heeft Pro Monitoring BV emissiemetingen
op de bedrijfslocatie van Huisdierencrematorium Drechtsteden te Alblasserdam uitgevoerd.
De metingen zijn uitgevoerd ter controle van de emissie-eisen voor stof, gO2 en gO3. Voor het
beoordelen van het goed functioneren van de oven zijn aanvullende metingen gedaan
betreffende CO en NOx. De beoordeling van het functioneren is aan opdrachtgever.
Conform de vergunning dient, indien de grensmassastromen worden overschreden, de gemeten
concentratie per component te worden getoetst aan de concentratie-eis.
De vergunde grensmassastromen bedragen voor stof, gO2 en gO3 respectievelijk 100 kg/jaar, 250
kg/jaar en 250 kg/jaar.
Voor de toetsing aan de concentratie-eisen wordt uitgegaan van de gemiddelde meetwaarde van
drie deelmetingen met correctie voor de onderzijde van het 95 % betrouwbaarheidsinterval van
de meetmethode(n). Zie voor een nadere toelichting bijlage 1.
In tabel S.1 zijn de massastromen van stof, gO2 en gO3 getoetst aan de grensmassastromen uit
de vergunning. Omdat deze eisen zijn weergegeven in kg/jaar is ten behoeve van de toetsing
worst-case uitgegaan van het in bedrijf zijn van de oven gedurende het gehele jaar (24 uur per
dag; 7 dagen per week; 52 weken per jaar).
Tabel S.1.

Toetsing grensmassastromen
gemiddelde meetwaarden

component

massastroom
[kg/jaar]
zonder correctie voor onderzijde 95 % met correctie voor onderzijde
betrouwbaarheidsinterval
95 % betrouwbaarheidsinterval

grenswaarde
vergunning
grensmassastroom
[kg/jaar]

stof

13

10

100

totaal koolwaterstoffen
(= gO2 + gO3)

<7

<6

250

Uit tabel S.1 blijkt dat er geen sprake is van een overschrijding van de grensmassastromen, zodat
conform de vergunning geen concentratie-eisen van toepassing zijn. Er wordt voldaan aan de
vergunningseisen.
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1.

Inleiding

Op verzoek van Huisdieren Crematorium Drechtsteden heeft Pro Monitoring BV emissiemetingen
op de bedrijfslocatie van Huisdierencrematorium Drechtsteden te Alblasserdam uitgevoerd.
Het meetprogramma is in tabel 1.1 opgenomen.
Tabel 1.1

Meetprogramma

te meten componenten/bepalingen

locatie omschrijving
rookgasuitlaat na rookgasreiniging

O2

X

CO

X

NOx

X

CxHy

X

stof

X

VOS routine analyse*

X

fysische parameters

X

In de Nederlandse Emissie Richtlijn zijn vluchtige organische stoffen ingedeeld in drie
categorieën. In de omgevingsvergunning worden de categorieën gO2 en gO3 benoemd. Met de
bepalingsnorm NEN-EN 13526 / NEN-EN 12619 wordt deze component door een FID monitor als
totaal som geanalyseerd en bepaald (er kan geen onderscheid worden gemaakt in gO2 of gO3).
Door eenmalig een half uur een VOS routine analyse uit te voeren op een actief koolbuis wordt
bepaald welke vluchtige organische componenten in de emissies voorkomen en kan een
toedeling aan gO2 en gO3 worden uitgevoerd. Deze verhouding (gO2/gO3) kan vervolgens
toegepast op de totale concentratie CxHy van de FID meting van alle drie de deelmetingen.
Dit gedeelte is echter komen te vervallen omdat het totaal koolwaterstoffen ruim onder de laagste
3
eis van 50 mg/Nm van klasse gO2 blijft.
De metingen zijn uitgevoerd in het kader van een controle van vergunningseisen. De emissies
zijn daarom getoetst aan de eisen uit de vergunning. Daarnaast zijn aanvullend de emissies (NOx
en CO) gemeten ter controle van een goede verbranding van de crematieoven (zie § 7.1.1
omgevingsvergunning).
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2.

Meetmethoden en meetfrequenties

Op 25 september 2014 zijn door Pro Monitoring aan de afgassen van een crematie-oven metingen
verricht ter bepaling van de emissieconcentratie van stof, gO2 en gO3.
De monstername en analyses zijn uitgevoerd volgens genormeerde en erkende methoden.
In tabel 2.1 zijn de meetmethoden en meetfrequenties gepresenteerd. In bijlage 1 is een meer
uitgebreide beschrijving gegeven. In bijlage 2 zijn de basisgegevens betreffende de monstername
gegeven.
Voorafgaand aan de metingen is een meetvlak beoordeling uitgevoerd conform NEN-EN 15259.
Tabel 2.1.

Meetmethoden en meetfrequenties

component/
bepaling

bemonsterings
methode

norm

meetfrequentie
per bron

O2

bemonstering via Q paramagnetisch
verwarmd filter,
verwarmde
teflon leiding,
gevolgd door
rookgascondens
atie

NEN-EN 14789

3* 0.5 uur

CO

zie O2

Q infrarood

NEN-EN 15058

3* 0.5 uur

NOx

zie O2

Q chemoluminescentie

NEN-EN 14792

3* 0.5 uur

CxHy

NEN-EN 13526/NENEN 12619 in 2014

3* 0.5 uur

NEN-EN 13284-1

3* 0.5 uur

afgassnelheid

bemonstering via Q FID
verwarmd filter,
verwarmde
teflon leiding
isokinetische
Q gravimetrische
monstername op
bepaling van de
kwartsfilter
filterbelading
n.v.t
Q pitotbuis

ISO 10780

drievoud

statische druk kanaal

n.v.t.

Q micromanometer

ISO 10780

drievoud

afgastemperatuur

n.v.t.

Q thermokoppel

ISO 8756

drievoud

afgasvochtgehalte

condensatie

Q gravimetrische
bepaling

NEN-EN 14790

drievoud

atmosferische druk

n.v.t.

Q barometer

NEN EN 13284-1

drievoud

afgasdebiet

n.v.t.

stof

*

meetmethode

*,**

Q

Q via afgassnelheid en
ISO 10780
drievoud
kanaaldiameter
* Een Q in de kolom geeft aan dat de betreffende monstername en/of analyse verrichting een geaccrediteerde activiteit
betreft conform NEN-EN ISO/IEC 17020
** Een q in de kolom geeft aan dat de betreffende verrichting een uitbestede geaccrediteerde laboratoriumactiviteit betreft
conform NEN-EN ISO/IEC 17025
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3.

Beschrijving installatie en meetlocatie

De metingen zijn uitgevoerd aan de afgassen van de crematie-oven in een meetvlak in de
schoorsteen.
De kenmerken van het meetvlak in de schoorsteen van de installaties zijn in bijlage 3
beschreven.
Het meetvlak voldoet aan NEN-EN 15259 en ISO 10780 en tevens wordt aan de aanbevelingen
voor de positie en plaats van een ideaal meetvlak voldaan.
In bijlage 4 zijn de resultaten van de traversemetingen voor temperatuur, gassnelheid en de
concentratie NOx en O2 opgenomen. Uit de beoordeling volgt dat er voor de uitvoering van
metingen met betrekking tot gasvormige componenten volstaan kan worden met een puntmeting.

4.

Bedrijfsomstandigheden tijdens de metingen

De procestemperaturen tijdens de metingen zijn als volgt.
0
Temperatuur oven
:
450 – 480 C;
0
Temperatuur naverbrander
:
850 – 900 C.
In de oven hebben de volgende crematies plaatsgevonden;
Tijdstip van (bij)vullen:
 12:15 uur: 2 katten en een vogel, totaal ca. 5 kg;
 13:00 uur: 4 kg kat en 1 kg konijn;
 13:40 uur: 1 kat à 5 kg.
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5.

Onderzoeksresultaten

De resultaten van de metingen zijn in onderhavig hoofdstuk 5 als volgt weergegeven.
Tabel 5.1.1
Meetwaarden fysische gasparameters.
Deze tabel geeft de resultaten van de gassnelheid, debiet, temperatuur, druk en
afgasvochtgehalte metingen.
Tabel 5.2.1
Meetwaarden van de afgasmetingen.
3
Deze tabel geeft de meetresultaten in eenheden (vol %, mg/m o ) zoals gemeten en/of gelogd en
verwerkt door de monitoren en dataverwerkingssysteem van Pro Monitoring of na analyse van de
componenten.
De concentraties zijn betrokken op actueel O2 %.
Tabel 5.2.2
In deze tabel is de gemeten afgasconcentratie zoals vermeld in tabel 5.2.1 omgerekend naar
genormeerde emissieconcentraties. De genormeerde emissieconcentratie is de concentratie van
3
een afgascomponent uitgedrukt in mg/m o 11 vol % O2.
3

Onder mo wordt bedoeld een “normaal” kubieke meter bij 273 K, 1013 hPa, droog afgas.
Tabel 5.2.3
Deze tabel geeft de resultaten van de massastromen.
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5.1

Fysische afgasparameters

Tabel 5.1.1 Meetwaarden fysische afgasparameters
bron
datum

schoorsteen
25 september 2014

fysische afgasparameters

eenheid

meting 1

meting 2

meting 3

gemiddelde

maximum

temperatuur afgas
vochtigheid

[oC]
[kg/m3]1

828,0
0,046
5,5
4,6
-30

802,0
0,069
7,9
4,1
-30

818,0
0,051
6,0
4,3
-30

816,0
0,055
6,4
4,3
-30

828,0
0,1
7,9
4,6
-30

1600
380
370
0,35
1026
11,2

1400
340
300
0,35
1018
12,1

1500
350
300
0,35
1018
12,6

1500
360
300
0,35
1021
12,0

1600
380
400
0,35
1026
12,6

11

11

11

-

-

gemiddelde gassnelheid
onder/overdruk
volumestroom
- bedrijfsomstandigheden
- stand. cond. droog
- stand. cond. droog, 11% O₂
diameter
barometerstand
O2 actueel
O2 norm
1

[%]
[m/s]
[Pa]
[Bm3/h]
[m3/h]1
[m3/h]1
[m]
[hPa]
[%]
[%]

betrokken op 273 K, 1013 hPa, droog afgas

5.2

Emissieconcentraties

Tabel 5.2.1 Concentraties
bron
datum

schoorsteen
25 september 2014

start meting
stop meting

12:15
12:45

O2

11,2

13:02
13:32

13:42
14:12

concentraties in vol% droog afgas
12,1

gemiddelde

maximum

12,6

12,0

12,6

4,9
60
227
5,9

<2
42
204
4,4

4,9
60
227
7,2

gemiddelde

maximum

<2
48
227
5,0

5,9
72
270
8,1

concentraties in mg/Nm³
CxHy als C
CO
NOx als NO2
stof

<1
7,7
183
< 0,5

<1
59
202
7,2

Tabel 5.2.2 Concentraties bij 11 % O2
ron
datum
start meting
stop meting

schoorsteen
25 september 2014
12:15
12:45

13:02
13:32

13:42
14:12

concentraties in mg/Nm³ bij 11% O₂
CxHy als C
CO
NOx als NO2
stof

r011325ea

<1
7,8
186
< 0,5

<1
66
226
8,1

5,9
72
270
7,0
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Tabel 5.2.3 Massastromen
bron
datum

schoorsteen
25 september 2014

start meting
stop meting

12:15
12:45

CxHy als C
CO
NOx als NO2
stof

<2
3,0
68
0,2

13:02
13:32

13:42
14:12

massastroom in g/uur

r011325ea

<2
20
68
2,4

<2
21
80
2,1

gemiddelde

maximum

<2
15
72
1,6

<2
21
80
2,4
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Colofon
opdrachtgever
projectnummer
datum
bedrijf

Huisdierencrematorium
Drechtsteden
11325
25 september 2014
idem

gebruikte apparatuur

pmma-code

temperatuur afgas
temperatuur nat
barometerstand
onder-overdruk
pitot
O2
CO2
CxHy
CO
NOx als NO2
stof

pmma584
pmma585
pmma435
pmma582
pmma037
pmma411
pmma411
pmma499
pmma411
pmma411
pmma320

r011325ea

meettechnici

EW, FM

projectleider
protocollist
versie rekensheet

FM
EW
F09-1 versie 14.1
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Bijlage 1.

Beschrijving geaccrediteerde meetmethoden

Indien er gebruik wordt gemaakt van on-line meetapparatuur dan wordt deze apparatuur
voorafgaande aan de metingen ingeregeld met werkstandaarden. Werkstandaarden zijn
gasmengsels waarvan de samenstelling is gerelateerd aan primair referentie materiaal.
De gebruikte standaarden zijn herleidbaar naar internationale standaarden en hebben een
onzekerheid van 2 %.

O2 concentratie in droog afgas

NEN-ISO 10396

meetprincipe

on-line, continu registrerend, paramagnetisch

normvoorschrift

NEN-ISO 12039/ NEN-EN 14789

meetbereik(en)

0-25 %

detectiegrens

0,1 %

onzekerheid (BI 95 %)

zie tabel B.2

CO2 concentratie in droog afgas

instrumentele analyse

monstername

NEN-ISO 10396

meetprincipe

on-line, continu registrerend, NDIR

normvoorschrift

NEN-EN 12039

meetbereik(en)

0-30 %

detectiegrens

0,1 %

onzekerheid (BI 95 %)

zie tabel B.2

CO concentratie in droog afgas

r011325ea

instrumentele analyse

monstername

instrumentele analyse

monstername

NEN-ISO 10396

meetprincipe

on-line, continu registrerend, NDIR

normvoorschrift

NEN-ISO 12039/ NEN-EN 15058

meetbereik(en)

0-100, 0-1000 vppm

detectiegrens

1 vppm

onzekerheid (BI 95 %)

zie tabel B.2
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NO-NO2-NOx concentratie in droog afgas
monstername

NEN-ISO 10396

meetprincipe

on-line, continu registrerend, chemoluminescentie

normvoorschrift

NEN-ISO 10849// NEN-EN14792

meetbereik(en)

0-10, 0-100 , 0-1000 vppm

detectiegrens

1 vppm

onzekerheid (BI 95 %)

zie tabel B.2

SO2 concentratie in droog afgas

instrumentele analyse

monstername

NEN-ISO 10396

meetprincipe

on-line, continu registrerend, UV

normvoorschrift

NEN-ISO 7935

meetbereik(en)

0-10, 0-100 vppm

detectiegrens

1 vppm

onzekerheid (BI 95 %)

zie tabel B.2

CxHy concentratie in nat afgas

instrumentele analyse

monstername

NEN-ISO 10396

meetprincipe

on-line, continu registrerend, FID

normvoorschrift

NEN-EN 13526

meetbereik(en)

variabel

detectiegrens

0,5 vppm

onzekerheid (BI 95 %)

zie tabel B.2

HCl- concentratie in droog afgas

r011325ea

instrumentele analyse

natchemische analyse

monstername

discontinue monstername, glas sonde

meetprincipe

absorptie in demiwater en ionchromatografische analyse

normvoorschrift

NEN-EN 1911-1

meetbereik(en)

n.v.t.

detectiegrens

0,3 - 0,6 mg/mo3 bij uurmonsters

onzekerheid (BI 95 %)

zie tabel B.2
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HF concentratie in droog afgas
monstername

discontinue monstername, glas sonde

meetprincipe

absorptie in 0,3 % H2O2 in 0,1 N NaOH of in demiwater en
potentiometrische analyse

normvoorschrift

VDI 2470 blatt 1

meetbereik(en)

n.v.t.

detectiegrens

0,1 mg/mo3 bij uurmonsters

onzekerheid (BI 95 %)

zie tabel B.2

NH3 concentratie in droog afgas

natchemische analyse

monstername

discontinue monstername, glas sonde

meetprincipe

absorptie in 0,05 M H2SO4, fotometrische analyse

normvoorschrift

NEN 2826

meetbereik(en)

n.v.t.

detectiegrens

0,5 mg/mo3 bij uurmonsters

onzekerheid (BI 95 %)

zie tabel B.2

SO2

natchemische analyse
monstername

discontinue monstername, glas sonde

meetprincipe

absorptie in 0,3 % H2O2 in demiwater en ionchomatografische analyse

normvoorschrift

NEN-ISO 11632 /NEN-EN 14791

meetbereik(en)

n.v.t.

detectiegrens

0,3 - 0,6 mg/mo3 bij uurmonsters

onzekerheid (BI 95 %)

zie tabel B.2

H2O concentratie in droog afgas

natchemische analyse

monstername

discontinue monstername, glas sonde

meetprincipe

gravimetrisch na condensatie en adsorptie aan droogmiddel

normvoorschrift

NEN-EN 14790/EPA 4

meetbereik(en)

afhankelijk van meetduur

detectiegrens

0,3 vol % bij uurmonsters

onzekerheid (BI 95 %)

zie tabel B.2

filtergängig Hg in droog afgas

natchemische analyse

monstername

discontinue monstername, glas sonde

meetprincipe

absorptie in KMnO4/H2SO4; AAS analyse

normvoorschrift

NEN-EN 13211

meetbereik(en)

n.v.t.

detectiegrens

0,1 µg/mo3 bij uurmonsters

onzekerheid (BI 95 %)

zie tabel B.2

filtergängige metalen in droog afgas

r011325ea

natchemische analyse

natchemische analyse
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monstername

discontinue monstername, glazen sonde

meetprincipe

absorptie in HNO3 en analyse met ICP of AAS

normvoorschrift

NEN-EN 14385

meetbereik(en)

n.v.t.

detectiegrens

0,05 µg/mo3 -5 µg/mo3 bij uurmonsters afhankelijk van metaal

onzekerheid (BI 95 %)

zie tabel B.2

stofgebonden zware metalen in droog afgas

gravimetrisch en natchemische analyse

monstername

isokinetisch, meerdere plaatsen volgens

meetprincipe

stofmeting volgens gevolgd door een HF ontsluiting en analyse met
ICP of AAS

normvoorschrift

NEN-EN 14385

meetbereik(en)

n.v.t.

detectiegrens

0,2 -0,8 µg/mo3 bij uurmonsters afhankelijk van metaal

onzekerheid (BI 95 %)

zie tabel B.2

stofconcentratie in droog afgas

gravimetrisch

monstername

isokinetisch, meerdere plaatsen volgens NEN-EN 13284-1

meetprincipe

discontinue gravimetrisch

normvoorschrift

NEN-EN 13284-1

meetbereik(en)

0- 50 mg/ mo3

detectiegrens

0,5 mg/mo3

onzekerheid (BI 95 %)

zie tabel B.2

PCDD/PCDF concentratie in droog afgas

r011325ea
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monstername

Een deelstroom van de afgassen is isokinetisch afgezogen via een
titaan nozzle, watergekoelde glazen lans, condensvat,
adsorptiepatronen en een stoffilter. De adsorptiepatronen zijn
gespiked met gelabelde dioxinen/furanen. De glazen lans,
spoelmateriaal, het filter en de adsorptiepatroon zijn geëxtraheerd en
het extract is na een concentratiestap met GC-MS onderzocht. Naast
de afgasconcentraties van de toxische equivalenten van 2,3,7,8 TCDD
van de zogenaamde “dirty seventeen” wordt de recovery van de
gelabelde dioxinen gerapporteerd. Deze recovery dient ten minste 50
% te zijn.
De systeemblanco wordt bewaard en eventueel geanalyseerd als er
een significante verhoging is van de eerste meetwaarde (boven 50 %
van grenswaarde).

normvoorschrift

NEN-EN 1948 1,2,3

meetbereik(en)

afhankelijk van bemonsteringsduur

detectiegrens

0,001 ng TEQ/mo3

onzekerheid (BI 95 %)

zie tabel B.2

PAK concentratie in droog afgas

monstername

Een deelstroom van de afgassen is isokinetisch afgezogen via een
titaan nozzle, watergekoelde glazen lans, condensvat,
adsorptiepatronen en een stoffilter. De glazen lans, spoelmateriaal, het
filter en de adsorptiepatroon zijn geëxtraheerd en het extract is na een
concentratiestap met GC-MS onderzocht.

normvoorschrift

ISO 11338

meetbereik(en)

afhankelijk van bemonsteringsduur

detectiegrens

afhankelijk van volume

onzekerheid (BI 95 %)

zie tabel B.2

organische componenten in afgas

gaschromatografische analyse

monstername

discontinue monstername

meetprincipe

bemonstering op adsorptiemedium

normvoorschrift

VDI 2958/NEN-EN 13649

meetbereik(en)

n.v.t.

detectiegrens

0,5 mg/mo3

onzekerheid (BI 95 %)

zie tabel B.2

geur in afgas

olfactometrische analyse
monstername

discontinue monstername

meetprincipe

bemonstering met verdunner of met longmethode

normvoorschrift

NEN-EN 13725

afgassnelheid/debiet

r011325ea

monstername

meetplaatsen volgens ISO 10780

meetprincipe

drukverschil over pitotbuis

normvoorschrift

ISO 10780

meetbereik(en)

afgassnelheid 2-50 m/s

onzekerheid (BI 95 %)

zie tabel B.2
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Bepaling meetonzekerheid
Pro Monitoring hanteert een systematiek voor meetonnauwkeurigheden zoals vastgesteld is in de
technische commissie van de Vereniging van Kwaliteit Luchtmetingen (VKL). Deze methodiek is
gebaseerd op hetgeen is vastgelegd in Euratech/CITAC Guide Quantifying Uncertainty in
Analytical Measurement (QUAM:200.1). Hierbij wordt de meetonzekerheid bepaald volgens de
principes van foutenvoortplanting (propagatie). Hierbij wordt van een meetmethode van elk
onderdeel (van monstername tot analyse) de meetfout kwadratisch opgeteld. De (deel)meetfout
is daarbij afkomstig uit de meetnorm, validatie onderzoek of wordt ingeschat op basis van expert
judgement.
De NeR heeft in § 3.7.5 (tabel 4) een overzicht voor een aantal componenten opgenomen met
daarin maximaal te hanteren meetonzekerheden (zie tabel B.1).
Tabel B1.1 Maximale relatieve onnauwkeurigheden conform NeR
component
stof
SO2
NOx
CxHy
andere componenten
debiet

onnauwkeurigheid
30 %
20 %
20 %
30 %
40 %
20 %

De NeR systematiek heeft echter alleen betrekking op de emissiegrenswaarde (als concentratie)
en heeft geen relatie met de meetmethode. Daarnaast is de NeR systematiek niet in alle gevallen
toepasbaar. De door Pro Monitoring toegepaste meetonzekerheid wordt betrokken op de
meetwaarde en -methode maar wordt wel vergeleken met de maximale onnauwkeurigheid van
de NeR (zie tabel B.1). Voor een juiste vergelijking wordt een meetwaarde op het niveau van de
grenswaarde ingevuld in het gevalideerde VKL-berekeningsmodel. Het resultaat van het VKL
berekeningsmodel (absolute meetfout) mag onder representatieve condities niet groter zijn dan
de NeR onzekerheid (tabel B1.1).
Voor de toetsing aan de gestelde eisen uit de vergunning of de NeR wordt uitgegaan van de
gemiddelde of maximale meetwaarde van een aantal deelmetingen met correctie voor de
onderzijde van het 95 % betrouwbaarheidsinterval van de meetmethode(n). Dit betekent dat de
VKL %-meetfout voor een bepaalde component wordt afgetrokken van de gemiddelde of
maximale meetwaarde.
De meetonzekerheden die toegepast zijn in deze rapportage zijn samengevat in tabel B1.2. In
deze tabel zijn naast de VKL meetonzekerheden ook de maximale meetfout van de NeR
opgenomen.

r011325ea

pagina 17 van 22

Tabel B.2 De onnauwkeurigheid bepaald volgens de VKL methode
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Bijlage 2.

Basisgegevens monsternames

bron
datum

schoorsteen
25 september 2014

Stof metingen
start meting
stop meting

[uur:min]
[uur:min]

12:15
12:45

13:02
13:32

13:42
14:12

stofmassa
monstervolume

[mg]
[Nm3 dr]
[%]
[mm]
[%]

0,2
0,301
0 % flow
14
1

2,0
0,277
0 % flow
14
3

1,9
0,313
0 % flow
14
11

berekende inlek (< 2% flow / < 0,4% O₂)
nozzlediameter
afwijking tov isokinetisch debiet
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Bijlage 3.
meetvlak

Criteria en aanbevelingen alsmede beoordeling

Om te voldoen aan NEN-EN 15259 en ISO 10780 dient het meetvlak ten behoeve van debietbepalingen
en/of isokinetische metingen te voldoen aan een aantal criteria/aanbevelingen. Als het meetvlak niet
voldoet aan de gegeven snelheids- en temperatuurcriteria dan is er sprake van een afwijking ten
opzichte van de normen.
Als het meetvlak wel voldoet aan deze criteria, maar niet aan de aanbevelingen voor de positie en
plaats van een ideaal meetvlak, dan kan de nauwkeurigheid van de meting toch ongunstig worden
beïnvloed.
Standaard geldt dat indien niet aan de criteria en/of aanbevelingen wordt voldaan, er gezocht wordt
naar een ander meetvlak. Indien uitwijken naar een ander meetvlak niet mogelijk is, worden de
metingen uitgevoerd over een groter aantal traversepunten dan het voorgeschreven aantal in de
betreffende normen. Op deze wijze wordt getracht de nauwkeurigheid van de metingen zo min mogelijk
nadelig te beïnvloeden als gevolg van een niet-ideaal meetvlak.
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Beoordeling meetvlak NEN-EN 15259 en ISO 10780.
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Bijlage 4.
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Bepaling homogeniteit
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