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Luchtruimveranderingen in Duitsland 

 

De meest markante luchtruimverandering in Duitsland van 2017 is zonder 
twijfel de TMZ met uitluisterplicht en "Listening-Squawk". In alle TMZ’s 
wordt op basis daarvan dringend aanbevolen de frequenties van de 
luchtverkeersleiding actief uit te luisteren, die in de nieuwe ICAO-kaarten 
staan vermeld. De procedures worden officieel in de “NfL 958-17” 
beschreven. (NfL = Nachrichten für Luftfahrer; niet te verwisselen met 
NOTAM.) Daarbij dient ook een individuele Transpondercode per TMZ te 
worden ingesteld, welke eveneens in de nieuwe ICAO-kaarten staan vermeld. 
De bedoeling van deze nieuwe regeling is om de luchtverkeersleiding de 
mogelijkheid te geven, al het luchtverkeer binnen een TMZ op de 
radarfrequentie direct op te kunnen roepen, zonder de frequentie verder 
onnodig te belasten. Het is daarom belangrijk dat de piloot zelf geen actieve 
oproep uitvoert. Indien nodig zal de luchtverkeersleiding zelf het initiatief 
nemen om een luchtvaartuig op te roepen (door mode S wordt het kenteken 
de luchtverkeersleiding automatisch aangegeven).  

Omdat het bij de nieuwe regeling niet om een erkende procedure conform 
SERA gaat, is een algemene verplichting weliswaar niet mogelijk, maar wordt 
er desondanks dit feit toch een vrijwillige opvolging van de nieuwe regeling 
dringend aanbevolen om toekomstige beperkingen (bijv. TMZ met RMZ of 
luichtruim "Delta" (niet CTR))  te verhinderen. 
Bij het verlaten van een TMZ moet de Transpondercode weer op VFR 7000 
ingesteld worden en kan men de frequentie weer verlaten. Voor de uitvoering 
van vluchten onder begeleiding van de FIS (Flight Information Service) zal 
individueel beslist worden of een omschakeling naar een TMZ-frequentie bij 
het doorkruisen van een TMZ nodig is, of dat de FIS-frequentie verder kan 
worden aangehouden. Hier wordt flexibiliteit gevraagd. 
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Tevens wordt aangeraden dat elke piloot zich ook met de mogelijkheid van 
de DW-functie (Dual-Watch) uiteenzet. Daarmee bestaat de mogelijkheid 
om twee frequenties tegelijkertijd  uit te luisteren en tussen de frequenties om 
te schakelen (actief = zenden en luisteren / passief = alleen luisteren). Bijna 
alle nieuwe 8,33kHz radio’s hebben deze mogelijkheid. Dit is met zekerheid 
ook voor zweefvliegers een goede mogelijkheid om het contact met de 
kameraden niet te verliezen, wanneer andere frequenties voor de vlucht 
benodigd worden. 
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