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Welkom bij Delta Scanner Zeeland. Dé website met 
informatie, achtergronden en actueel nieuws voor 
belangstellenden in het scannerluisteren in Zuid West 
Nederland en Vlaanderen.  

Meeluisteren met de loodsboten in Vlissingen, de 
sportvliegtuigen boven Zeeland, de sleepboten in 
Antwerpen, de binnenvaartschepen bij de 
Krammersluizen, de luchtballonnen boven Zeeuws-
Vlaanderen, de containerschepen over de 
Westerschelde, de zendamateurs op Walcheren, de 
binnenvaartschepen over de Nieuwe Waterweg in 
Rotterdam, de nieuwe kustwacht helikopter van 
Arnemuiden, de reddingsbrigades langs de kuststrook, 
de regie bij wielerwedstrijden.  

Nog steeds kun je met een scanner en/of breedband 
ontvanger meeluisteren naar allerlei overheidsdiensten, 
luchtvaart, scheepvaart, zendamateurs, havendiensten, 
de kustwacht, de Life Line helikopters, omroepstations 
en heel veel meer. Daarvoor is onze website die 
informatie geeft voor luisteraars in Zuid West 
Nederland. Want zover strijkt het gebied met 
informatie: de Zeeuwse delta, Vlaanderen, West-
Brabant en de havens van Antwerpen, Dordrecht en 
Rotterdam.  

Op onze website kun je ook informatie vinden over 
scanners, antennes (binnenkort), informatie over 
P2000, online scanners, capcodes, een handige 
frequentielijst (pdf), kaarten van vaar- en luchtwegen 
etc. Verder informatie over zendamateurs (frequenties 
en verenigingen) maar ook waar je live kunt meekijken 
met bijvoorbeeld de scheepvaart en vliegtuigen. 

 

 

 
Frequentielijst 

Delta Scanner Zeeland heeft een frequentielijst 
samengesteld (pdf) met beschikbare frequenties voor 
de Deltaregio om te kunnen beluisteren met 
bijvoorbeeld een scanner, een SDR ontvanger en/of HF 
receiver (korte golf). Elke maand worden de mutaties 
opnieuw verwerkt. 
 
Online meeluisteren 
 
Ook via internet zijn diverse frequenties te beluisteren 
via online scanners zoals bijvoorbeeld scheepvaart en 
luchtvaart. 

Zo zijn er live scanners in het Waddengebied, het 
Eemsgebied, de Westerschelde, het IJsselmeer, het 
Markermeer en het kustgebied. 

Ook is online mee te luisteren naar de communicatie 
van luchthavens en de communicatie van vliegverkeer 
onderweg.  

Contact met Delta Scanner Zeeland 
 
Via de contactpagina kan men vragen stellen aan het 
webteam van Delta Scanner Zeeland. 
 

              
 
 
 



 

Maritiem 
 
De marifoon wordt gebruik in de maritieme 
communicatie en in het nautische berichtenverkeer 
over een korte afstand. De marifoon kan zenden en 
ontvangen in de VHF-band.  
 
De plaatsing en het gebruik van de marifoon is aan 
wettelijke regels gebonden. De marifoon wordt zowel 
gebruikt in de plezier- als beroepsvaart. 
 

 
 

Naast de bekende marifoonkanalen zijn er ook 
privaatkanalen die worden gebruikt door maritieme 
instanties. Deze frequenties zitten tussen de huidige 
marifoonkanalen, en worden in scannerboeken- en 
websites ook meestal aangeduid als marifoonkanaal, 
respectievelijk hoog en laag. 
 
Naast de overzichten met verschillende frequenties kun 
je ook gebruik maken van handige links om het luisteren 
visueel te maken door middel van plattegronden, 
kaarten en informatie. Kijk hiervoor op de links-pagina 
en de pagina met links naar kaarten. 
 

 

Luchtvaart 
 
De luchtvaart maakt gebruik van radiofrequenties.  
De luchtverkeersleiding gebruikt frequenties voor de 
begeleiding van de vliegtuigen tijdens het stijgen of 
landen.  
 
Ook tijdens de vlucht verloopt de communicatie van de 
piloten met de luchtverkeersleidingscentra op de grond 
via luchtvaartfrequenties.  
 

 
 
Doordat er meer luchtverkeer is, is er meer vraag naar 
beschikbare (vrije) frequenties. Daarom is enkele jaren 
geleden het 8,33 kHz raster bedacht. De bestaande 25 
kHz bandbreedte is daarom aangepast naar een 
bandbreedte van 8.33 kHz waardoor nu driemaal zoveel 
frequenties beschikbaar zijn. 
 
Het lage luchtverkeer is te volgen via Amsterdam Info 
(124.300 MHz) en Dutch Mil (132.350 MHz). 
Op internet zijn verschillende websites te bezoeken 
waar live kan worden meegekeken naar vliegtuigen en 
helikopters in het luchtruim boven Europa. 
 
 

 

Luchtvaart 
 
Hulpverlening in de Deltaregio is nog steeds met de 
scanner mee te luisteren, waaronder de 
Reddingsbrigade, de KNRM, het Rode Kruis,  
de Kustwacht en de brandweer (onderling).  
 
Daarnaast zijn alarmeringen voor bijvoorbeeld 
ambulances, brandweer, politie, Reddingsbrigade en 
KNRM live mee te kijken via P2000 (paging). 
 

 
 
Op de website is verder ook veel aandacht voor o.a. 
zendamateurs, kerkradio, 27MC, havendiensten, Low 
Power Devices (LPD), Private Mobile Radio (PMR), 
CTCSS en DCS codes, afkortingen, kaartjes van scheep- 
en luchtvaart routes, frequentie overzichten maar ook 
info over korte golf ontvangers, scanners en antennes. 
 
Live meekijken en meeluisteren met het lucht- en 
scheepvaartverkeer? Klik door op onze website voor 
nóg meer scannerplezier!  
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