
Wat zijn sceneries?



Wat gaan we bespreken
 Uitleg over diverse sceneries,
 Onderdelen van de scenery
 Waar staan ze in de simulator,
 Hoe kun je ze installeren / de-installeren
 Scenery library gebruiken en aanpassen

 Scenery Config Editor
 Addon Organizer



Wat zijn sceneries?
 Sceneries zijn landschappen die in je sim 

voorkomen
 Er zijn twee soorten sceneries;

 Statische scenery
 Zoals landschap, gebouwen palen en masten

 Dynamische scenery
 Vliegtuigen, auto’s, waaiende bomen

 Foto scenery is samengesteld en gebaseerd op 
satellietfoto's



Scenery onderdelen
 scenery data wordt onderverdeeld in specifieke categorieën 

zogenaamde lagen of “Layers“

 lagen zijn verschillende types data die samen het gehele 
plaatje vormen

 lagen zijn niet werkelijk gelaagd de ene bovenop de andere, 
maar werken in gezamenlijkheid met elkaar

 onderverdelen in lagen is bedoeld om zaken te 
vereenvoudigen



Onderdelen van de scenery
 Een scenery bestaat uit 

diverse lagen
 Deze lagen hebben een 

vaste volgorde!
 Onderste laag is de basis 

laag en zit in de sim
 Daarbovenop komen;

 Mesh,
 Landclass
 Vector
 Airports en objecten



Wat is mesh
 Het platte 

aardoppervlak wordt 
voorzien van hoogtes 
t.o.v. zeeniveau

 Nauwkeurigheid word 
bepaald door de 
afstand tussen de 
‘mesh palen’ 
(rasterpunten)

19 m

38 m



Wat is mesh
Mesh wordt uitgedrukt in Level of detail (LOD)

LOD          
Meters/pixel
0                     38913
1                     19456
2                      9728
4                      2432
5                      1216
6                       608
7                       304
8                       152
9                        76
10                       38
11                       19
12                       9.5



Wat is landclass
 wereld opgedeeld in vierkanten van 1km x 1km 

en aan elke vierkant is een a type ‘terrain’ 
toegekend

 grootschalige afbeelding van de wereld, is snel 
opgebouwd door toekenning van het juiste land 
gebruik aan iedere vierkant in het raster 



Wat is landclass
bouwland

Groen blijvend bos grasland

park

Stedelijke bebouwing

Centraal zaken 
gebied



Vector Landclass

 is veel meer data intensief en kost veel tijd om te 
maken (meestal met de hand) 

 specifiek gevormde gebieden worden gemaakt 
of specifiek land gebruikt. Bijvoorbeeld, een 
strand of een complexe stads begrenzing



Vector Landclass

meer vloeiende 
contouren en 
afscheidingen



Wat zijn textures
 geeft samen met Landclass een zichtbaar 

resultaat in de simulator wereld
 er is een texture (plaatje) nodig voor elk 

gedefinieerd stuk dat wordt toegekend door de 
Landclass layer

 als Landclass aangeeft “bouwland", dan wordt er 
een texture in FSX weergegeven die bouwgrond 
laat zien

 textures hebben ook een afmeting van 1 km x 1 
km



Custom scenery
 meest ingewikkelde en complexe scenery
 omvat alle 3D objecten die worden 

weergegeven in sim (behalve 3D objecten 
gegenereerd door Autogen data of Vector 
data)

 bruggen, kantoren, huizen, vliegvelden, 
torens, stadsgezichten enz.

 worden op het aardoppervlak geplaatst
 komt bovenop alle andere scenery



De Scenery Library

 De scenery library vormt de basis van de opgebouwde 
plaatjes.

 Als hier fouten in staan, kan de omgeving er heel 
vreemd uit zien. Daarom is het belangrijk om de 
sceneries in de juiste volgorde te plaatsen.



De Scenery Library

Basis scenery

Houd de 
layer en Area 

nrs. gelijk



De Scenery Library
1. Eerst wordt de standaard scenery geladen,
2. Dan de mesh scenery,
3. Dan de landclass,
4. Dan vectors,
5. Dan Foto scenery,
6. Dan airport scenery,
7. Als laatste de objecten bibliotheek (libraries).
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De Scenery Library
LET OP !!!
Het laden van de sceneries gaat aan de hand van de 
prioriteit!

Let er dus op dat de LAAGSTE prioriteit EERST geladen 
wordt;
De Hoogste prioriteit het LAATST geladen wordt!
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Toevoegen van sceneries

 Dit kan op twee manieren;
 Volgens de standaard methode in de simulator
 M.b.v. een hulp programma zoals Scenery Config Editor 

(SCE)
of Addon Organizer



Scenery toevoegen op de 
standaard manier
 Veel sceneries worden door de installer in de map 

“Addon Scenery” geplaatst,
 Sommige installers maken een eigen map aan;

 Aerosoft,
 29 Palm,
 Flight 1

 Soms wordt er automatisch een regel in de scenery 
library bijgeschreven en is het direct actief.

 Soms moet dit handmatig gebeuren!



Scenery toevoegen op de 
standaard manier
 Een freeware scenery moet meestal handmatig worden 

toegevoegd,
 Dit kan door gebruik te maken van de opties in je 

simulator “Add Area”

Freeware sceneries voor FSX(SE) kun je hier 
downloaden: http://www.freewarescenery.com/fsx.html

http://www.freewarescenery.com/fsx.html
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Om een scenery toe te voegen kies je 
hier “scenery”



Met het ‘vinkje’ zet je de 
scenery ‘Aan’  of  ‘Uit’

Deze scenery kun je alleen 
d.m.v. een instelling bij 

‘Addons’  of in het  XML-
bestand bewerken



Kies hier de locatie waar je 
scenery staat die je wilt 

toevoegen





Geef de scenery een naam 
die in library komt.

Kies ‘OK’ om de scenery toe 
te voegen.



De scenery komt 
bovenaan in de 
library, (prio 1), 

maar wordt door 
de sim als 

LAATSTE geladen!



Toevoegen en bewerken voor gevorderden.



Sceneries bewerken
 Het gebruik van scenery config editor (SCE)

 Vooral voor FSX en FSX-SE,
 Maar ook voor P3d 32 bit en P3d 64 bit

 Groeperen van sceneries,
 Meerdere sceneries gelijktijdig toevoegen,
 Scenery ‘Aan’  of ‘Uit’  zetten
 Back-up maken en terug zetten



Sceneries bewerken
 Scenery Config Editor is freeware en te downloaden 

via: https://sourceforge.net/projects/fs-sceditor/
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https://sourceforge.net/projects/fs-sceditor/
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Met de vinkjes zet de scenery 
‘Aan’ of ‘Uit’

Je kunt ook een complete groep 
‘Aan’ of ‘Uit’ zetten.



Is het laatst toegevoegd en heeft 
prio. 1



De scenery staat onder in het cfg-bestand 
en wordt dus als laatste geladen!



Voor het gebruik van addons met een XML-achtergrond



Addon Organizer
 Speciaal ontwikkeld voor P3d 64 bit
 LM filosofie voor het installeren van addons en 

sceneries buiten de Flightsim map. 
De vliegtuigen en sceneries staan dus op een andere 
locatie.

 Voordeel is dat je de sceneries / addons niet opnieuw 
hoeft te installeren als er iets fout gaat met je simulator

 Is iets uitgebreider, maar vergelijkbaar met SCE
 Heeft een goede en duidelijke handleiding! 

(maak er zoveel mogelijk gebruik van)

26 oktober 2018 FlightSim Training 42



Download Addon Organizer
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http://www.lorby-si.com/downloads.html

http://www.lorby-si.com/downloads.html


Addon Organizer
 Je kunt AO gebruiken bij zowel P3d v3 en v4
 De volgende aanpassingen worden gedaan:

 P3d v3:
 C:\ProgramData\Lockheed Martin\Prepar3D v3\scenery.cfg
 C:\ProgramData\Lockheed Martin\Prepar3D v3\add-ons.cfg
 ..\AppData\Roaming\Lockheed Martin\Prepar3D v3\add-ons.cfg
 and the add-on.xml files in \Documents\Prepar3D v3 Files\add-ons\

 P3d v4:
 C:\ProgramData\Lockheed Martin\Prepar3D v4\scenery.cfg
 C:\ProgramData\Lockheed Martin\Prepar3D v4\add-ons.cfg
 ..\AppData\Roaming\Lockheed Martin\Prepar3D v4\add-ons.cfg
 and the add-on.xml files in \Documents\Prepar3D v4 Add-ons\
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Addons beheren
LM noemt een 
‘add-on XML’ 
een ‘Addon 
Package’ en 
kunnen in het 
hoofdscherm 
van P3d ‘Aan’ of 
‘Uit’ worden 
gezet.
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Addons beheren
LET OP!
 Het ‘Aan’ of ‘Uit’ zetten van een package zorgt ervoor 

dat je deze niet meer ‘Aan’ of ‘Uit’ kunt zetten in de 
sim. (grijs)
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Addons beheren
Tot slot:
Addon Organizer is een goed programma voor de 
‘gevorderde’ simmer.

Lees de handleiding goed door om verrassingen te 
voorkomen.



Elevation problemen oplossen
(alleen voor de gevorderde simmer)
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Airport Design Editor

Dit programma is de 
downloaden bij Scruffy Duck

http://www.scruffyduck.org/air
port-design-editor/4584106799
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http://www.scruffyduck.org/airport-design-editor/4584106799


Airport Design Editor
 Het programma bied de mogelijkheid om o.a. 

elevation problemen op te lossen,
 Taxi banen in het gras aan te passen,
 Taxi en runways te maken en aan te passen
 Zelf vliegvelden maken of aanpassen
 Een online handleiding is aanwezig
 Alleen voor gevorderde simmers
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Bedankt voor uw belangstelling en veel succes bij het 
toevoegen en beheren van uw sceneries.
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