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Scenery management in X-Plane 

Wel eens afgevraagd waarom er vreemde objecten op de luchthaven staan? Of 

meegemaakt dat de scenery leeg was, terwijl je toch echt wel een uitbreiding had 

geïnstalleerd? Welkom in de wondere wereld van de scenery beheer in X-Plane. 

Voor het scenerybeheer zijn twee dingen cruciaal, namelijk de volgorde en uitsluiting. De 

eerste wordt geregeld in een bestand, het tweede moet worden geregeld door de ontwikkelaar, 

maar wordt (nog) regelmatig vergeten. In deze tweede uitleg gaan we nader in op het 

uitsluiten van scenery-objecten. 

Om objecten uit te sluiten hebben wij een externe tool nodig. Gelukkig levert Laminar 

Research deze zelf. Het betreft WED, ofwel voluit: World Editor. Niet dat je in staat bent om 

de wereld aan te passen, maar voor scenery ontwikkelaars een onmisbaar hulpmiddel. 

World Editor downloaden 

World Editor is te downloaden op http://developer.x-plane.com/tools/worldeditor/. Na het 

downloaden kan WED worden uitgepakt op de plek die je zelf kiest. Een installatie is niet 

nodig. Je gaat naar de map waar je WED hebt uitgepakt en klikt op WED.exe. Het eerste wat 

je moet doen is aan WED uitleggen waar X-Plane is geïnstalleerd. Klik daarom op [Choose 

X-Plane folder]. Blader naar je X-Plane map en kies [OK]. De eerste stap is daarmee achter 

de rug. Nu de volgende stap: het maken van een nieuw scenery-bestand. 

 

Scenery-bestand maken 

Kies nu in het hoofdmenu voor [New scenery package]. Er wordt nu een nieuw leeg bestand 

aangemaakt, met als bestandsnaam “Untitled1”. Hernoem deze naam naar de naam van de 

add-on waarvoor je een exclusion zone nodig hebt voorafgegaand door bijvoorbeeld 

“Exclusion-zone”, of kortweg “EZ”. Uiteraard mag je elke naam kiezen die je wilt, X-Plane 

http://developer.x-plane.com/tools/worldeditor/
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zal echt niet mopperen als je het “abacadabra” noemt, maar of jij het later nog snapt vraag ik 

mij dan wel af. Kies daarom een betekenisvolle naam. Na de aanpassing van de naam kun je 

bestand openen met [Open scenery package]. De tweede stap is hiermee ook afgehandeld. 

De juiste locatie 

WED dropt je na het openen het bestand ergens op de wereld. Je zult je al snel als Remi 

voelen uit het boek “Alleen op de wereld”.  

 

Om daar snel een einde aan te maken kiezen wij in het menu [File] voor de optie [import 

apt.dat…]. In dit bestand zijn alle vliegvelden die in X-Plane bekend zijn beschreven. Dit 

bestand zit een beetje verstopt. Je kunt het vinden in de X-Plane 10 map op de volgende 

locatie: X-Plane 10\Resources\default scenery\default apt dat\Earth nav data\apt.dat. Na wat 

gepruttel van je PC wordt het volgende scherm geopend. 

 

Je kunt hier het vliegveld opzoeken waar je exclusion zones wilt plaatsen. Het makkelijkste is 

dat door de ICAO code of de naam van het vliegveld in te vullen in het filter. Doordat WED 
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de lijst tijdens het typen aanpast zul je merken dat het aantal mogelijke keuzes heel snel 

afneemt en je al snel het gewenste vliegveld ziet. Klik vervolgens op [Import] en nu zul je 

zien dat de aarde er wat meer ‘bewoond’ uitziet en ben je tegelijkertijd op de juiste plaats 

aangeland. Nu gauw aan de slag met de exclusion zones. 

 

Exclusion zones plaatsen 

Voor het plaatsen van exclusion zones is het niet nodig dat ik de hele gebruikersinterface van 

WED ga uitleggen. In het kort bestaat WED uit een aantal panelen met in het midden een 

bovenaanzicht van de add-on. Links naast het middelste paneel staan de knoppen voor de 

verschillende ‘gereedschappen’. In deze gereedschapskist staat links onderaan een knop met 

een rood kruis. Dat is de knop die je weer wat verder gaat brengen. Klik op deze knop, zodat 

je vervolgens de exclusion zones kunt plaatsen. 

Dit doe je door op het middelste scherm een plek te kiezen dat de eerste hoek vormt van een 

rechthoek. Klik op de muis en houdt deze ingedrukt en beweeg het uiteinde van de lijn die nu 

zichtbaar wordt naar de andere hoek en laat daar de muisknop los. Voilà de eerste exclusion 

zone staat. Als je denkt dat je klaar bent, heb je helaas ongelijk, want je moet nog wel een 

aantal zaken goed instellen anders gaat het niet werken. 
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In de rechterpaneel zie je dat de exclusion zone is toegevoegd aan de lijst met objecten. Nu is 

het belangrijk dat de exclusion zones deel uit maken van de objecten van het vliegveld. 

Anders heb je namelijk straks een foutmelding te pakken die WED verhinderd om je 

aanpassingen naar X-Plane te exporteren. Mogelijk staat de exclusion zone nog direct onder 

World in dat geval versleep je de omschrijving van de exclusion zone naar een positie van het 

vliegveld. Ik adviseer de exclusion zones allemaal bij elkaar te houden. Dat zoekt wat 

makkelijker als je later wat wilt aanpassen. 

 

Nu moeten nog wel de eigenschappen van de exclusion zone worden aangepast. Elke 

exclusion zone kan één of meer soorten objecten tegenhouden. We zullen echter expliciet 

moeten aangeven welke categorieën dat zijn. Als je op de omschrijving van de exclusion zone 

activeert door er op te klikken (de omschrijving wordt dan met een blauwe kleur gemarkeerd) 

zul je rechtsonder een paneel met een aantal eigenschappen van de exclusion zone zien. 
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Het veld Exclusions beschrijft de mogelijke uitzonderingen die we kunnen maken. Door op de 

waarde ervan te klikken verschijnt een keuzelijst met de mogelijke uitzonderingen. 

 

In de meeste gevallen zorgen Objects en Facades voor de meeste problemen, vink deze in 

ieder geval aan. In sommige gevallen loopt er hinderlijk een weg over het vliegveld. Deze kan 

worden weggehaald door Road Networks te selecteren. 

Goed, je hebt nu één exclusion zone toegepast. Omdat X-Plane alleen vierkante exclusion 

zones kent zul je vaak meerdere zones met elkaar moeten combineren om het probleem van 

ongewenste objecten te verhelpen. 

Verwijderen onnodige balast 

Bij het importeren van de gegevens uit apt.dat zul je zien dat er allerlei objecten meegaan. 

Voor ons doel, het maken van exclusion zones kunnen deze gewoon weg. Het punt is dat je 

dat echter niet ongestraft kunt doen. Op het moment als de scenery-package geen 

landingsbaan meer heeft een export naar X-Plane niet mogelijk is. Deze hindernis kun je als 

volgt bedwingen. Laat één runway staan en gooi de rest weg. Een runway is meestal te 

herkennen aan de naam die bestaat uit een combinatie van twee cijfers, bijvoorbeeld “18/36”. 

In de eigenschappen van een runway staat bij het onderdeel Class de categorie runway. 

Vervolgens maak je de runway transparant, door de eigenschap Surface aan te passen. 

Exporteren naar X-Plane 

Eén van de laatste dingen die moeten gebeuren is het exporteren van het bestand, zodat X-

Plane het gaat gebruiken en het bestand in de juiste volgorde van scenery.ini te plaatsen. Om 

te exporteren ga je naar [File] en vervolgens kies je [Export scenery pack]. Als je geen 
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foutmelding krijgt dan staat het bestand tussen alle andere add-ons in de ‘custom scenery’ 

map van X-Plane. 

Nu nog de volgorde goed zetten in het bestand scenery.ini. Dit gaat het eenvoudigst door X-

Plane op te starten en daarna te sluiten. In dat geval staat het bestand met de exclusion zones 

boven in scenery.ini. Voor het aanpassen van dit bestand verwijs ik je terug naar deel 1van de 

uitleg van het scenery beheer in X-Plane. 

Controle in X-Plane 

Nadat je alle bovenstaande aanwijzingen hebt opgevolgd kun je kijken of de aanpassingen 

geslaagd zijn. Mogelijk constateer je dat niet alle ongewenst objecten zijn uitgeschakeld. 

Soms kun je dit oplossen door de exclusion zone groter te maken, soms dien je aanvullende 

categorieën te selecteren bij Exclusions. Ook kan het noodzakelijk blijken om nog één of 

meer exclusion zones te maken. Doordat X-Plane alleen rechthoekige exclusion zones toestaat 

zul je meestal meerdere exclusion zones moeten maken die elkaar overlappen om zo objecten 

in moeilijke hoeken weg te krijgen. 

Tot slot 

Ik besef dat dit geen eenvoudige klus was, zeker niet als dit de eerste keer is dat je WED hebt 

gebruikt. Bij payware vliegvelden is daarom het beste advies om de ontwikkelaar te melden 

dat er objecten uit andere add-ons zichtbaar zijn. In vrijwel alle gevallen zal dan een update 

volgen (uiteraard eerst zelf de volgorde in scenery.ini controleren). Bij freeware add-ons ligt 

dat lastiger. Ook daar zou ik het aangeven, maar de ontwikkelaar is hier niets verplicht en als 

hij of zij geen zin of tijd heeft gaat het niet gebeuren. In dat geval zul je zelf aan de slag 

moeten. 

Het kost gewoon tijd om door te krijgen hoe het systeem van uitzonderingen in elkaar steekt. 

Best kans dat je allerlei rare fouten krijgt of er even helemaal niet uitkomt. Geen nood, gooi 

het bestand weg en begin opnieuw. Als je het bestand al geëxporteerd hebt is er ook nog niets 

aan de hand. Dan ga je gewoon naar de map met custom scenery en gooi je daar ook het 

bestand weg. Bij de volgende start van X-Plane, zal deze zelf scenery.ini weer opschonen. 

Misschien dat bij anderen juist interesse is ontstaan in het ontwikkelen van scenery voor X-

Plane en graag hierover wat meer willen weten. Ik beloof niets, maar dat is echt iets voor een 

volgend artikel. Overigens wil ik je dan al wel attenderen op de handleiding van WED die via 

de downloadpagina van WED te benaderen is. Als je mijn uitleg van WED wat te kort door de 

bocht vindt dan kun je hier je hart ophalen. Overigens heb ik de uitleg van WED bewust 

beknopt gehouden om het niet te moeilijk te maken. 

 

Barneveld, 22 augustus 2015 

Wim van Dijk 


