
• Uitermate gebruikersvriendelijke grafische interface
• Snelle multicore rekenharten 
• Veelzijdig toepasbaar: voor zowel grote als kleine modellen 
• Verkeerslawaai, railverkeerslawaai, industrielawaai, luchtkwaliteit

1-laags ZOAB beide banen; Pronosejaar 2016.
Geluidsbelastingen tgv RW A59 | Deel 3

Contourhoogte 4,5m boven plaatselijk maaiveld.
Etmaalwaarden incl. 2 dB(A) ex art. 103 Wgh.

dirActivity-software

Wegverkeerslawaai t.g.v. RW A59 in de gemeente Heusdenproject
Gemeente Heusdenopdrachtgever

omschrijving

Letm

>= 20
>= 30
>= 40
>= 50

>= 60
>= 70
>= 80
>= 90
>= 100

bodemabsorptie
bebouwing
rijlijn
hulplijn
scherp scherm
hardzachtlijn
hoogtelijn met scherm

hoogtelijn

waarneempunt
raster+

+

WinHavik 8.00 (c) dirActivity-software0 500 schaal: 1 : 5000

NIEU WE VER SIE!
> transparante lagen
> Web Map Server koppeling
> Google Earth koppelingen

WinHavik 8



planologische akoestiek 
en luchtkwaliteit

WinHavik wordt al jaren gebruikt door 

overheden en adviesbureaus op het 

gebied van planologische akoestiek en 

luchtkwaliteit. Een aantal van hen is 

nauw betrokken bij de ontwikkeling van 

het pakket.

gebruiksvriendelijk
De reken harten zijn afkomstig van 

Royal Haskoning en worden door  

dirActivity-software geleverd. 

WinHavik is uitermate geschikt voor 

grote en kleine modellen dankzij de 

gebruikersvriendelijke grafische inter-

face. Om de modellering van grote pro-

jecten mogelijk te maken wordt voor de 

opslag van gegevens gebruik gemaakt 

van een relationele database. In één 

enkel invoermodel kunnen gelijk tijdig 

gegevens worden ingevoerd voor zowel 

wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai, 

industrielawaai en luchtkwaliteit.

Door de uitgebreide import- en export-

mogelijkheden kunnen koppelingen 

worden gelegd naar GIS, World Map 

Services (luchtfoto's), Google Earth, 

CAD-systemen en Geomilieu.

Industrieterrein Lorentz-Haven Harderwijk

Overzicht zonepunten
Zonemodel Winhavik - aug. 2006

dirActivity-software

Zonebeheer Industrieterrein Lorentz Harderwijkproject
Harderwijkopdrachtgever

omschrijving

bodemabsorptie
wijk
gebouw
rijlijn
scherp scherm
stomp scherm
hardzachtlijn

hoogtelijn met scherm

tank
bron

hoogtelijn
+
+

WinHavik 8.00 (c) dirActivity-software0 500 schaal: 1 : 5000

3D-Weergave van rekenresultaten Luchtfoto's via World Map Service

WinHavik 8



planologische akoestiek 
en luchtkwaliteit Superieure 

multicore 
rekenharten 
en snelle 
grafische 
interface

schermoverzicht weg en rail
Diemen

schermhoogte tov -1

dirActivity-software

9s5205.01 geluidkaart Diemenproject
Gemeente Diemenopdrachtgever

omschrijving

Lden (VL)
>= 10
>= 20
>= 30
>= 40
>= 50

>= 60
>= 70
>= 80
>= 90
>= 100

gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
hardzachtlijn
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn

optrektoeslag.

WinHavik 8.00 (c) dirActivity-software0 500 schaal: 1 : 5000

3D-Weergave van bodemgebieden
 

Transparante contouren

Rekenhart verkeerslawaai
.  SRM-II wegverkeerslawaai
.  RMG 2006

Rekenhart spoorweglawaai
.  SRM-II spoorweglawaai
.  RMG 2006

Rekenhart industrielawaai
.  handleiding meten en 

 rekenen industrielawaai 

 1999 of IL-HR 13-01

Rekenhart luchtkwaliteit
.  CAR-II
.  SRM-II: koppeling met 

 Pluim Snelweg

Invoer van gegevens
.  dxf
.  Haskoning
.  SHAPE
.  Geomilieu (SHAPE)
.  Aswin
.  digitale ondergrond
.  geo coding (JGW)
.  Senter Novem Rijkswegen
.  WMS koppeling

 

Uitvoer van gegevens
.  dxf
.  Haskoning
.  rapportage
.  PDF
.  SHAPE
.  Geomilieu (SHAPE)
.  Google Earth (KML)

 

Modelleren en controleren
.  transparante lagen
.  selecties
.  thematische kaarten
.  doorsneden
.  3d viewer
.  contouren
.  tabelweergave
.  taludgenerator

Systeemeisen
.  Windows XP/Vista/7
.  minimaal 1 GB intern geheugen
.  50 MB vrije diskruimte
.  minimaal 1280x800

 



Peerlenburg 12
3813 NN  Amersfoort 
tel. 033 - 433 08 89
fax 033 - 433 08 90
e-mail info@diractivity.nl

www.diractivity.nl

maatwerk
dirActivity-software ontwerpt en ontwikkelt standaard-

pakketten en maatwerkpakketten. Dit vanuit een 

jarenlange adviespraktijk op het gebied van lawaai-

beheersing, bouwakoestiek, verkeerslawaai en bouw-

fysica. En op basis van ruim twintig jaar ervaring in 

de technische en administratieve automatisering. 

praktisch
dirActivity-software ontwikkelt applicaties met een 

sterke nadruk op praktische bruikbaarheid. 

Automatisering moet doelmatig en flexibel zijn.

transparant
dirActivity-software werkt vanuit een eenvoudige, 

transparante organisatiestructuur met korte 

communicatie lijnen. 

Dit vereenvoudigt de voortgang in de ontwerp-, 

ontwikkeling- en implementatiefase van een 

automatiseringsproject.

opdrachtgevers
Tot haar klanten rekent dirActivity-software raad-

gevende ingenieursbureaus, gemeentelijke en regiona-

le over heden, interregionale samenwerkingsverbanden 

en producenten van bouwmaterialen.

doelmatig 
en flexibelPraktische 

bruikbaarheid: 
de kern van 
onze software
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bouwakoestiekBOA

doelmatig 
en flexibel



Akoestische analyse

Rekenmethodes
• besluit Geluidwering

 Gevels, herziene 

 rekenmethode 1989

• bouwbesluit

• GGG-97

• NPR 5272

• NEN 12354-3

Optimalisatie
• rekenen met 2 spectra

• automatische voor-

 selectie van materialen

• realtime optimalisering

Catalogus
• maximaal vijf afbeel-

 dingen per materiaal

• uitgebreide zoekfunctie

• bronvermelding

• veiligheidsmarges

• 1500 materialen

BOA is een softwarepakket voor bouwakoestiek. 

Centraal staat de rekenmodule Geluidwering Gevels. 

Deze wordt ondersteund door een materialen-catalo-

gus en een module weg- en railverkeerslawaai (SRM-I).

BOA wordt gebruikt voor akoestische berekeningen 

in de ontwerp- en controle-fase van projecten in de 

woningbouw en utiliteitsbouw. Het pakket wordt voor-

al afgenomen door raadgevende ingenieursbureaus, 

grote architectenbureaus en gemeentelijke overheden 

(afdelingen bouw- en woningtoezicht).

Beschikbare modules

Geluidwering gevels
Berekeningen conform NPR 5272 en GGG-97, maar 

voor saneringsprojecten ook nog volgens het Besluit 

Geluidwering Gevels, herziene rekenmethode 1989.

Formulier Autonoom toetsbedrag GBa
De rekenresultaten conform het Besluit Geluidwering

Gevels worden gebruikt als basis voor de berekening 

van kostenklassen van formulier GBa. De layout van 

het scherm is zoveel mogelijk gelijk gehouden aan het 

subsidieformulier.

Materialencatalogus
Meer dan 1500 materialen zijn opgenomen in de BOA 

materialencatalogus. De catalogus is opgesteld en 

wordt onderhouden door een akoestisch adviesbureau 

met ruime ervaring op het gebied van bouwakoestiek

SRM-I weg- en railverkeerslawaai. Berekening van de 

geluidbelasting op gevels van gebouwen, conform 

SRM-I. Ook geschikt voor het automatisch laten 

bepalen van geluidcontouren.



Verkeerslawaai
• SRM-I wegverkeer

• SRM-I railverkeer

Subsidieblad
• autonome sanering 

 verkeerslawaai GBa

Systeemeisen
• Windows 2000/XP/VISTA

• 1GB intern geheugen

• 50 MB vrij op 

 harde schijf
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maatwerk
dirActivity-software ontwerpt en ontwikkelt standaard-

pakketten en maatwerkpakketten. Dit vanuit een jarenlange 

adviespraktijk op het gebied van lawaaibeheersing, bouw-

akoestiek, verkeerslawaai en bouwfysica. En op basis van 

ruim vijftien jaar ervaring in de technische en administra-

tieve automatisering. 

praktisch
dirActivity-software ontwikkelt applicaties met een sterke 

nadruk op praktische bruikbaarheid. Automatisering moet 

doelmatig en flexibel zijn.

transparant
dirActivity-software werkt vanuit een eenvoudige, transpa-

rante organisatiestructuur met korte communicatielijnen. 

Dit vereenvoudigt de voortgang in de ontwerp-, ontwikke-

ling- en implementatiefase van een automatiseringsproject.

opdrachtgevers
Tot haar klanten rekent dirActivity-software raadgevende 

ingenieursbureaus, gemeentelijke en regionale overheden, 

interregionale samenwerkingsverbanden en producenten 

van bouwmaterialen.

doelmatig 
en flexibel

praktische bruikbaar-
heid: de kern van 
onze sof tware



DnT
Berekening van lucht- en  
contact geluidisolatie in gebouwen



Grafische schil
De variatie in eisen en de toename in variatie van 

constructies en detaillering van bouwknopen doet de 

vraag naar akoestische rekenmodellen voor lucht- en 

contactgeluidisolatie in gebouwen toenemen.

De NEN-EN 12354-1 en 12354-2 bieden hiervoor een 

raamwerk. Om met deze norm te werken is een grafisch 

georiënteerde schil nodig die de grote hoeveelheid 

invoergegevens inzichtelijk maakt en structureert.

Van plattegrond naar akoestisch model
DnT vereenvoudigt de invoer voor deze complexe 

berekeningen. Het ‘vertaalt’ de plattegronden in akoestische 

• Snelle en eenvoudige modellering

• Flexibel in plattegronden

• Catalogus van constructies

• Flexibel in constructies

• Keuze uit akoestische modellen

Berekening van lucht- 
en contactgeluidisolatie 
in gebouwen



informatie voor ruimten, vlakken en bouwknopen 

(verbindingsdemping op basis van bouwkundige 

gegevens).

Door de flexibele opzet kunnen zeer complexe modellen 

worden berekend. Er kunnen zowel platte als hellende 

daken worden ingevoerd. 

Rekenresultaten
De rekenresultaten kunnen op verschillende detailniveaus 

worden bekeken en geanalyseerd. Zo kunnen resultaten 

per verblijfsruimte (I
lu;k

 en I
co

 per ontvangvertrek), per 

bouwknoop en per deelvlak worden opgevraagd, maar 

ook resultaten per verblijfsgebied (bouwbesluit).

Technische eisen
Pentium IV of beter. Windows 2000, XP met minimaal 

512 Mb werkgeheugen. Een grafische kaart die OpenGl 

ondersteunt. 



dirActivity-software B.V.
Meer dan 20 jaar ervaring in software voor  

akoestische specialisten. 

Peerlenburg 12 • 3813 NN  Amersfoort • tel. 033 - 433 08 89 

fax 033 - 433 08 90 • e-mail info@diractivity.nl • www.diractivity.nl

Kupers & Niggebrugge B.V.
Meer dan 20 jaar ervaring in de bouwakoestiek.
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