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1. Inleiding
1.1 Voorwoord voor leerlingen

Welkom in LinCity, waar jij de baas bent over je eigen stad. Misschien ken je deze 
game ook wel als SimCity. Het doel van dit spel is dat je leert welke 
maatschappelijke problemen er zijn in een stad/samenleving. Daarnaast zul je 
veel vaardigheden moeten gebruiken om de verschillende problemen op te 
lossen. Tenslotte is het heel erg belangrijk dat je er ook gewoon plezier in hebt!

Dus veel succes en plezier!

1.2 Voorwoord voor leerlingen

“Gamen is leuk, leren niet”. Dit is wat veel leerlingen zeggen. Dus waarom beide 
niet combineren? Deze handleiding (inclusief de opdrachten) is ontwikkeld voor 
het vak Maatschappijleer voor het VMBO. Het staat een ieder vrij om deze aan te 
passen naar een ander vak, echter altijd onder naamsvermelding (creative 
commons). De examenonderdelen uit de syllabus die aangeleerd worden staan 
bij paragraaf 1.3. In deze handleiding is geen normering opgenomen voor het 
geven van cijfers. De game is gratis en zal niet van een enkel budget af gaan.
Ik wens je veel plezier met deze game en het lesgeven met behulp van deze 
game.
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1.3 Wat leer ik?

In deze game leer je allerlei vaardigheden. Natuurlijk leer je ook van alles dat met 
het vak maatschappijleer te maken heeft. Hieronder vind je een overzicht.

Wat leer ik aan vaardigheden en algemene kennis?
(omschrijving van CvE)

 1.1 De relatie tussen de mens en de natuur en het concept van duurzame 
ontwikkeling.

 1.6 De maatschappelijke betekenis van technologische ontwikkeling, 
waaronder met name moderne informatie- en communicatietechnologie.

 1.7 De maatschappelijke betekenis van betaalde arbeid.
 2.1 Nederlandse en Engelse teksten lezen en beluisteren.
 2.2 Schriftelijke en mondelinge teksten produceren in correct Nederlands.
 2.3 Informatie in verschillende gegevensbestanden opzoeken.
 2.4 De rekenvaardigheden gebruiken.
 2.7 Computervaardigheden.
 3.2 Strategieën gebruiken voor het aanleren van nieuwe kennis en 

vaardigheden.
 3.3 Strategieën gebruiken voor het begrijpen van mondelinge en schriftelijke 

informatie.
 3.4 Op een doordachte wijze keuzeproblemen oplossen.
 3.5 Een eenvoudig maatschappelijk vraagstuk planmatig onderzoeken.
 3.7 Op basis van argumenten tot een eigen standpunt komen.
 4.7 Zichzelf en eigen werk presenteren.
 5.1 Een leer- en/of werkplanning maken.
 5.2 Het leer- en/of werkproces bewaken.
 5.3 Een eenvoudige product- en procesevaluatie maken en hieruit conclusies 

trekken.
 6.4 De rol en het belang van op school geleerde kennis, inzicht en 

vaardigheden voor het maatschappelijk leven, dagelijks leven, vrije tijd en 
vrijwilligerswerk.

 6.6 De organisatie van branches en bedrijven.

Wat leer ik voor het vak Maatschappijleer?
(omschrijving van CvE)

 ML1/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken.

 ML1/K/3 De kandidaat kan met betrekking tot een maatschappelijk vraagstuk: 
 principes en procedures van de benaderingswijze van het vak 

maatschappijleer toepassen.
 een standpunt innemen en hier argumenten voor geven.

 ML1/K/4 De kandidaat kan de rol van onderwijs beschrijven in de ontwikkeling 
van een mens als lid van de samenleving.
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2.Aan de slag
•Download LinCity:
http://www.mediafire.com/download.php?gmayj0tnmk1 voor andere versies 
(niet voor Mac OS X): 
http://lincity-ng.berlios.de/wiki/index.php/Download/Installation 
•Installeer het programma op je computer
•Je kunt het programma starten door op het icoon te klikken.
•Je hoort dan het volgende scherm voor je te krijgen:

Je kunt nu kiezen voor een aantal opties:
•Continue: verder gaan met het laatste spel dat je gespeeld hebt.
•New Game: met een geheel nieuw spel beginnen.
•Load: een eerder opgeslagen spel laden.
•Save: je huidige spel bewaren.
•Options: opties voor geluid en beeld.
•Credits: kijken wie LinCity heeft gemaakt.
•Quit: programma afsluiten.
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3.Knoppen
De volgende acties zijn mogelijk in LinCity:

Toetsenbord:

toets doet

b switchen tussen huidige tool en bulldozer

h toon / verberg hoge gebouwen

v overschakelen naar mini-map

→ ← ↑ ↓ bewegen in de kaart

F12 snel opslaan

F9 snel laden

Muis:

actie doet

tegen zijkant bewegen bewegen in de kaart

scrollen in/uitzoomen

linkermuisknop - bevestigen
- als je op een gebouw klikt: 

gebouwinformatie

rechtermuisknop open de help wanneer je op een icoon 
staat

stad & esch & maatschappijleer & games

©S. van der Weide 6



4.Symbolen
In LinCity werk je met een aantal menubalken. Hieronder vind je de uitleg.

1: Kaart. Als je een object bouwt krijg je automatisch de grootte daarvan te zien. 
Je kunt niet over bomen bouwen, wel over gras. Bomen groeien weer terug als je 
ze weghaalt, wacht dus niet te lang met bebouwen.

2: Bouwmogelijkheden. Wanneer je op het icoon gaat staan, krijg je een 
uitschuifmenu naar rechts. Hierin staan alle onderdelen die je kunt bouwen. Voor 
sommige onderdelen is een bepaald ontwikkelingsniveau nodig. Dit staat bij het 
gebouw aangegeven. Zie verder 4.1 gebouwen

3: Spelbesturing. Zie verder 4.2 spelbesturing.

4: Kaartbesturing. Zie verder 4.3 de kaart.

5: Mini-map. Zie verder 4.4 de mini-map.
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4.1 de gebouwen

Symbolen functies (van links naar rechts)functies (van links naar rechts)functies (van links naar rechts)functies (van links naar rechts)functies (van links naar rechts)functies (van links naar rechts)functies (van links naar rechts)

  1     2     3     4

1. menuknop voor dit onderdeel
2. infocursor; ga op een gebouw staan om de 
informatie te bekijken.
3. bulldozer; kosten $1 (kosten verschillen per 
gesloopt object)
4. water; als je water aansluit op een rivier 
kun je het niet meer weghalen. Wees 
voorzichtig!
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  1     2     3     4     5     6     7

omschrijving bewon
ers

geboor
te

sterfte tech bouw sloop

  1     2     3     4     5     6     7 1. klein huis 50 laag hoog - 1000 1000  1     2     3     4     5     6     7

2. 
middelgroot 
huis

100 hoog laag - 2001 1000

  1     2     3     4     5     6     7

3. groot huis 200 hoog hoog - 4002 1000

  1     2     3     4     5     6     7

4. klein huis 
geavan-
ceerd

100 laag hoog 30 ? ?

  1     2     3     4     5     6     7

5. 
middelgroot 
huis geavan-
ceerd

200 hoog laag 30 ? ?

  1     2     3     4     5     6     7

6. groot huis 
geavan-
ceerd

400 hoog hoog 30 ? ?

  
  1     2     3     4     5     

1. menuknop voor dit onderdeel
2. markt; kosten $100 voor bouw en sloop. 
Het donkere gebied bij het plaatsen van de 
markt wordt bediend door deze markt.
3. waterput; mensen moeten drinken. Kosten 
$1 voor bouw en sloop. Het donkere gebied 
bij het plaatsen van de waterput wordt 
bediend door deze markt.
4. boerderij; mensen moet eten. Kosten 
$1000 voor bouw, $100 voor sloop.
5. park; kosten ?. Houdt vervuiling tegen. Let 
op: wind komt altijd uit het zuiden, houdt 
daar rekening bij het plaatsen van je park. 
Techlevel 0.3 vereist.
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Symbolen functies (van links naar rechts)functies (van links naar rechts)functies (van links naar rechts)functies (van links naar rechts)functies (van links naar rechts)functies (van links naar rechts)functies (van links naar rechts)

  1     2     3     4     5     6     7

1. menuknop voor dit onderdeel
2. monument; $10004 bouw, sloop 
$1000000. Zorgt voor stijging techlevel en 
banen. Je techlevel gaat omhoog, maar het 
vreet banen. Bouw ze ver bij je andere 
gebouwen vandaan
3. school; vereist techlevel 0.1. Zorgt voor 
stijging techlevel en banen. Gebruikt banen 
en goederen om techlevel te laten stijgen. 
Hoeft niet aan een weg, wel in de buurt van 
een markt. Kost jaarlijks geld.
4. universiteit; vereist techlevel 15.0. Zorgt 
voor stijging techlevel en banen. Gebruikt 
banen en goederen. Een universiteit zorgt 
voor een hogere stijging van het techlevel 
dan een school. Je moet 5 scholen per 
universiteit hebben. Een universiteit hoeft 
niet aan transport vast te zitten.
5. ziekenhuis; vereist techlevel 11.0. Zorgt voor 
gezondheidszorg waardoor het sterftecijfer 
omlaag gaat. Ziekenhuis zijn duur. Het duurt 
3 maanden voordat een ziekenhuis actief is.
6. basketbalveld; vereist techlevel 1.2. Zorgt 
voor sport en vermaak. Verhoogd de 
aantrekkelijkheid van een gebied. Ze hoeven 
niet aan transport vast te zitten, wel in het 
bereik van een markt zijn. Het duurt 3 
maanden voordat een basketbalveld actief is.
7. brandweerkazerne; vereist techlevel 2.2. 
Zorgt voor brandbestrijding en -preventie. 
Verhoogd de aantrekkelijkheid van een 
gebeid. Ze hoeven niet aan transport vast te 
zitten, wel in het bereik van een markt zijn. 
Het duurt 3 maanden voordat een 
brandweerkazerne actief is. Ze kosten geld 
om open te houden.
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Het duurt 3 maanden voordat een 
brandweerkazerne actief is. Ze kosten geld 
om open te houden.
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1. menuknop voor dit onderdeel.
2. pad; zorgt voor transport. Een pad is 
goedkoop, maar heeft een lage capaciteit. Ze 
veroorzaken geen vervuiling.
3. weg; vereist techlevel 5.0. Zorgt voor 
transport. Meer capaciteit dan een pad, maar 
ook meer vervuiling. Ze zijn goedkoper en 
makkelijker te onderhouden dan spoor.
4. spoor; vereist techlevel 18.0. Zorgt voor 
transport. Beste capaciteit, veroorzaken iets 
meer vervuiling dan pad. Spoor is duur. 
5. haven; vereist techlevel 3.5. Zorgt voor het 
importeren en exporteren van goederen. 
Moet aan transport vast zitten en aan water 
(aan de rechterkant!). Dubbelklik op de haven 
om te kiezen welke goederen je wilt 
importeren en/of exporteren. Let op: 
importeren kost geld, exporteren levert geld 
op. Een haven laat het techlevel een beetje 
stijgen.
6. raketbasis; vereist techlevel 75.0. Zorgt er 
voor dat je je bewoners kunt evacueren naar 
een andere planeet. Daarmee beëindig je het 
spel. Je zult eerst 5 onbemande vluchten uit 
moeten voeren, voordat je met mensen kunt 
beginnen. Je kunt 1000 mensen per keer 
evacueren. Ze hoeven niet aan transport, 
maar hebben wel goederen nodig. Een 
raketbasis kost enorm veel geld. Hoe hoger je 
techlevel, hoe beter de kans een geslaagde 
lancering van je raket.
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1. menuknop voor dit onderdeel.
2. hoogspanningslijnen; vereist techlevel 20.0. 
Zorgt voor transport van stroom. 
Spanningslijnen moet je verbinden aan de 
linkerbovenkant van energiecentrales. 
Verbindt dan deze centrale met 
spanningslijnen aan een verdeelstation. 
Spanningslijnen gaan onder paden/wegen/
spoor/rivieren door. Er is een icoon in de 
mini-map voor stroomdekking.
3. kolencentrale; vereist techlevel 20.0. Zorgt 
voor stroom. Je moet spanningslijnen 
linksboven aansluiten, direct daarnaast aan 
transport verbinden. Als je techlevel stijgt 
wordt de centrale schoner en efficiënter. 
Vervang je oude dan door nieuwere centrales.
4. zonnecentrale; vereist techlevel 50.0. Zorgt 
voor schone stroom. Vereist ook banen. Als je 
techlevel stijgt wordt de centrale schoner en 
efficiënter.
5. verdeelstation; vereist techlevel 20.0. Zorgt 
voor de verdeling van stroom over een 
gebied. 
6. windmolen; vereist techlevel 3.0. Zorgt 
voor stroom aan woningen en boerderijen, 
niet aan industrie. Banen nodig voor het 
maken van stroom. Er is een (simpele) houten 
variant en een moderne variant van de 
windmolen. De moderne vereist een hoger 
techlevel.
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1. menuknop voor dit onderdeel.
2. houtskoolfabriek; geen techlevel. Zorgt 
voor kool, erts en staal. Hiermee lever je 
grondstoffen aan kleifabrieken, smeden en 
weverijen. Je zult meerdere 
houtskoolfabrieken nodig hebben om genoeg 
te leveren aan deze gebouwen. Als een 
fabriek 10 jaar niets produceert wordt de 
fabriek gesloten en wordt het park. Je kunt 
ze overal aansluiten op transport.
3. kolenmijn; vereist techlevel 8.5. Zorgt voor 
kolen. Je kunt ze alleen op koolvoorraden 
bouwen. Deze kun je laten ‘verklappen’, dat 
kost je eenmalig 1.000.000. Je kunt ze ook 
vinden door te proberen. Voor mijnen zijn 
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je 16x water bulldozen, wat heel duur is.
5. vuilnisbelt; vereist geen techlevel. Zorgt 
voor de opslag van vuilnis. Een vuilnisbelt 
helpt vervuiling tegen te gaan. Als een markt 
zijn vuil niet meer kwijt kan gaan ze het 
verbranden, zorg dat het dus kan worden 
opgeslagen in een vuilnisbelt. Transport aan 
de linkerbovenkant vastmaken. Als een 
vuilnisbelt vol is, dan groeit de heuvel dicht 
met gras
6. recyclecenter; vereist techlevel 23.2. Zorgt 
voor het recyclen van goederen tot erts. 
Verbinden aan transport linksboven. Voor een 
recyclecenter zijn banen en geld nodig. Het is 
mogelijk een volledig duurzame economie te 
maken met recyclecenters.

1. menuknop voor dit onderdeel.
2. houtskoolfabriek; geen techlevel. Zorgt 
voor kool, erts en staal. Hiermee lever je 
grondstoffen aan kleifabrieken, smeden en 
weverijen. Je zult meerdere 
houtskoolfabrieken nodig hebben om genoeg 
te leveren aan deze gebouwen. Als een 
fabriek 10 jaar niets produceert wordt de 
fabriek gesloten en wordt het park. Je kunt 
ze overal aansluiten op transport.
3. kolenmijn; vereist techlevel 8.5. Zorgt voor 
kolen. Je kunt ze alleen op koolvoorraden 
bouwen. Deze kun je laten ‘verklappen’, dat 
kost je eenmalig 1.000.000. Je kunt ze ook 
vinden door te proberen. Voor mijnen zijn 
banen en transport nodig.
4. erstmijn; vereist geen techlevel, kosten om 
te bouwen 500, slopen 500.000. Zorgt voor 
erts om staal van te maken. Je kunt ze overal 
bouwen. Linksboven verbinden aan transport. 
De grond in een erstmijn wordt afgegraven. 
Je kunt deze mijn niet slopen. Als het 
afgraven helemaal klaar is, dan houdt je een 
meer over. Weer land van maken? Dan moet 
je 16x water bulldozen, wat heel duur is.
5. vuilnisbelt; vereist geen techlevel. Zorgt 
voor de opslag van vuilnis. Een vuilnisbelt 
helpt vervuiling tegen te gaan. Als een markt 
zijn vuil niet meer kwijt kan gaan ze het 
verbranden, zorg dat het dus kan worden 
opgeslagen in een vuilnisbelt. Transport aan 
de linkerbovenkant vastmaken. Als een 
vuilnisbelt vol is, dan groeit de heuvel dicht 
met gras
6. recyclecenter; vereist techlevel 23.2. Zorgt 
voor het recyclen van goederen tot erts. 
Verbinden aan transport linksboven. Voor een 
recyclecenter zijn banen en geld nodig. Het is 
mogelijk een volledig duurzame economie te 
maken met recyclecenters.

1. menuknop voor dit onderdeel.
2. houtskoolfabriek; geen techlevel. Zorgt 
voor kool, erts en staal. Hiermee lever je 
grondstoffen aan kleifabrieken, smeden en 
weverijen. Je zult meerdere 
houtskoolfabrieken nodig hebben om genoeg 
te leveren aan deze gebouwen. Als een 
fabriek 10 jaar niets produceert wordt de 
fabriek gesloten en wordt het park. Je kunt 
ze overal aansluiten op transport.
3. kolenmijn; vereist techlevel 8.5. Zorgt voor 
kolen. Je kunt ze alleen op koolvoorraden 
bouwen. Deze kun je laten ‘verklappen’, dat 
kost je eenmalig 1.000.000. Je kunt ze ook 
vinden door te proberen. Voor mijnen zijn 
banen en transport nodig.
4. erstmijn; vereist geen techlevel, kosten om 
te bouwen 500, slopen 500.000. Zorgt voor 
erts om staal van te maken. Je kunt ze overal 
bouwen. Linksboven verbinden aan transport. 
De grond in een erstmijn wordt afgegraven. 
Je kunt deze mijn niet slopen. Als het 
afgraven helemaal klaar is, dan houdt je een 
meer over. Weer land van maken? Dan moet 
je 16x water bulldozen, wat heel duur is.
5. vuilnisbelt; vereist geen techlevel. Zorgt 
voor de opslag van vuilnis. Een vuilnisbelt 
helpt vervuiling tegen te gaan. Als een markt 
zijn vuil niet meer kwijt kan gaan ze het 
verbranden, zorg dat het dus kan worden 
opgeslagen in een vuilnisbelt. Transport aan 
de linkerbovenkant vastmaken. Als een 
vuilnisbelt vol is, dan groeit de heuvel dicht 
met gras
6. recyclecenter; vereist techlevel 23.2. Zorgt 
voor het recyclen van goederen tot erts. 
Verbinden aan transport linksboven. Voor een 
recyclecenter zijn banen en geld nodig. Het is 
mogelijk een volledig duurzame economie te 
maken met recyclecenters.

1. menuknop voor dit onderdeel.
2. houtskoolfabriek; geen techlevel. Zorgt 
voor kool, erts en staal. Hiermee lever je 
grondstoffen aan kleifabrieken, smeden en 
weverijen. Je zult meerdere 
houtskoolfabrieken nodig hebben om genoeg 
te leveren aan deze gebouwen. Als een 
fabriek 10 jaar niets produceert wordt de 
fabriek gesloten en wordt het park. Je kunt 
ze overal aansluiten op transport.
3. kolenmijn; vereist techlevel 8.5. Zorgt voor 
kolen. Je kunt ze alleen op koolvoorraden 
bouwen. Deze kun je laten ‘verklappen’, dat 
kost je eenmalig 1.000.000. Je kunt ze ook 
vinden door te proberen. Voor mijnen zijn 
banen en transport nodig.
4. erstmijn; vereist geen techlevel, kosten om 
te bouwen 500, slopen 500.000. Zorgt voor 
erts om staal van te maken. Je kunt ze overal 
bouwen. Linksboven verbinden aan transport. 
De grond in een erstmijn wordt afgegraven. 
Je kunt deze mijn niet slopen. Als het 
afgraven helemaal klaar is, dan houdt je een 
meer over. Weer land van maken? Dan moet 
je 16x water bulldozen, wat heel duur is.
5. vuilnisbelt; vereist geen techlevel. Zorgt 
voor de opslag van vuilnis. Een vuilnisbelt 
helpt vervuiling tegen te gaan. Als een markt 
zijn vuil niet meer kwijt kan gaan ze het 
verbranden, zorg dat het dus kan worden 
opgeslagen in een vuilnisbelt. Transport aan 
de linkerbovenkant vastmaken. Als een 
vuilnisbelt vol is, dan groeit de heuvel dicht 
met gras
6. recyclecenter; vereist techlevel 23.2. Zorgt 
voor het recyclen van goederen tot erts. 
Verbinden aan transport linksboven. Voor een 
recyclecenter zijn banen en geld nodig. Het is 
mogelijk een volledig duurzame economie te 
maken met recyclecenters.

1. menuknop voor dit onderdeel.
2. houtskoolfabriek; geen techlevel. Zorgt 
voor kool, erts en staal. Hiermee lever je 
grondstoffen aan kleifabrieken, smeden en 
weverijen. Je zult meerdere 
houtskoolfabrieken nodig hebben om genoeg 
te leveren aan deze gebouwen. Als een 
fabriek 10 jaar niets produceert wordt de 
fabriek gesloten en wordt het park. Je kunt 
ze overal aansluiten op transport.
3. kolenmijn; vereist techlevel 8.5. Zorgt voor 
kolen. Je kunt ze alleen op koolvoorraden 
bouwen. Deze kun je laten ‘verklappen’, dat 
kost je eenmalig 1.000.000. Je kunt ze ook 
vinden door te proberen. Voor mijnen zijn 
banen en transport nodig.
4. erstmijn; vereist geen techlevel, kosten om 
te bouwen 500, slopen 500.000. Zorgt voor 
erts om staal van te maken. Je kunt ze overal 
bouwen. Linksboven verbinden aan transport. 
De grond in een erstmijn wordt afgegraven. 
Je kunt deze mijn niet slopen. Als het 
afgraven helemaal klaar is, dan houdt je een 
meer over. Weer land van maken? Dan moet 
je 16x water bulldozen, wat heel duur is.
5. vuilnisbelt; vereist geen techlevel. Zorgt 
voor de opslag van vuilnis. Een vuilnisbelt 
helpt vervuiling tegen te gaan. Als een markt 
zijn vuil niet meer kwijt kan gaan ze het 
verbranden, zorg dat het dus kan worden 
opgeslagen in een vuilnisbelt. Transport aan 
de linkerbovenkant vastmaken. Als een 
vuilnisbelt vol is, dan groeit de heuvel dicht 
met gras
6. recyclecenter; vereist techlevel 23.2. Zorgt 
voor het recyclen van goederen tot erts. 
Verbinden aan transport linksboven. Voor een 
recyclecenter zijn banen en geld nodig. Het is 
mogelijk een volledig duurzame economie te 
maken met recyclecenters.

1. menuknop voor dit onderdeel.
2. houtskoolfabriek; geen techlevel. Zorgt 
voor kool, erts en staal. Hiermee lever je 
grondstoffen aan kleifabrieken, smeden en 
weverijen. Je zult meerdere 
houtskoolfabrieken nodig hebben om genoeg 
te leveren aan deze gebouwen. Als een 
fabriek 10 jaar niets produceert wordt de 
fabriek gesloten en wordt het park. Je kunt 
ze overal aansluiten op transport.
3. kolenmijn; vereist techlevel 8.5. Zorgt voor 
kolen. Je kunt ze alleen op koolvoorraden 
bouwen. Deze kun je laten ‘verklappen’, dat 
kost je eenmalig 1.000.000. Je kunt ze ook 
vinden door te proberen. Voor mijnen zijn 
banen en transport nodig.
4. erstmijn; vereist geen techlevel, kosten om 
te bouwen 500, slopen 500.000. Zorgt voor 
erts om staal van te maken. Je kunt ze overal 
bouwen. Linksboven verbinden aan transport. 
De grond in een erstmijn wordt afgegraven. 
Je kunt deze mijn niet slopen. Als het 
afgraven helemaal klaar is, dan houdt je een 
meer over. Weer land van maken? Dan moet 
je 16x water bulldozen, wat heel duur is.
5. vuilnisbelt; vereist geen techlevel. Zorgt 
voor de opslag van vuilnis. Een vuilnisbelt 
helpt vervuiling tegen te gaan. Als een markt 
zijn vuil niet meer kwijt kan gaan ze het 
verbranden, zorg dat het dus kan worden 
opgeslagen in een vuilnisbelt. Transport aan 
de linkerbovenkant vastmaken. Als een 
vuilnisbelt vol is, dan groeit de heuvel dicht 
met gras
6. recyclecenter; vereist techlevel 23.2. Zorgt 
voor het recyclen van goederen tot erts. 
Verbinden aan transport linksboven. Voor een 
recyclecenter zijn banen en geld nodig. Het is 
mogelijk een volledig duurzame economie te 
maken met recyclecenters.

1. menuknop voor dit onderdeel.
2. houtskoolfabriek; geen techlevel. Zorgt 
voor kool, erts en staal. Hiermee lever je 
grondstoffen aan kleifabrieken, smeden en 
weverijen. Je zult meerdere 
houtskoolfabrieken nodig hebben om genoeg 
te leveren aan deze gebouwen. Als een 
fabriek 10 jaar niets produceert wordt de 
fabriek gesloten en wordt het park. Je kunt 
ze overal aansluiten op transport.
3. kolenmijn; vereist techlevel 8.5. Zorgt voor 
kolen. Je kunt ze alleen op koolvoorraden 
bouwen. Deze kun je laten ‘verklappen’, dat 
kost je eenmalig 1.000.000. Je kunt ze ook 
vinden door te proberen. Voor mijnen zijn 
banen en transport nodig.
4. erstmijn; vereist geen techlevel, kosten om 
te bouwen 500, slopen 500.000. Zorgt voor 
erts om staal van te maken. Je kunt ze overal 
bouwen. Linksboven verbinden aan transport. 
De grond in een erstmijn wordt afgegraven. 
Je kunt deze mijn niet slopen. Als het 
afgraven helemaal klaar is, dan houdt je een 
meer over. Weer land van maken? Dan moet 
je 16x water bulldozen, wat heel duur is.
5. vuilnisbelt; vereist geen techlevel. Zorgt 
voor de opslag van vuilnis. Een vuilnisbelt 
helpt vervuiling tegen te gaan. Als een markt 
zijn vuil niet meer kwijt kan gaan ze het 
verbranden, zorg dat het dus kan worden 
opgeslagen in een vuilnisbelt. Transport aan 
de linkerbovenkant vastmaken. Als een 
vuilnisbelt vol is, dan groeit de heuvel dicht 
met gras
6. recyclecenter; vereist techlevel 23.2. Zorgt 
voor het recyclen van goederen tot erts. 
Verbinden aan transport linksboven. Voor een 
recyclecenter zijn banen en geld nodig. Het is 
mogelijk een volledig duurzame economie te 
maken met recyclecenters.

stad & esch & maatschappijleer & games

©S. van der Weide 12



Symbolen functies (van links naar rechts)functies (van links naar rechts)functies (van links naar rechts)functies (van links naar rechts)functies (van links naar rechts)functies (van links naar rechts)functies (van links naar rechts)

 1     2     3     4     5     6  

1. menuknop voor dit onderdeel.
2. kleifabriek; vereist geen techlevel, kost 1001 
om te bouwen, 1000 om te slopen. Zorgt 
voor de productie van goederen. Ze zijn erts, 
kool en banen nodig om goederen te 
produceren.
3. smederij; vereist techlevel 0.3. Zorgt voor 
goederen. Grondstoffen zijn staal en kool. 
Vooral in het begin van het spel nodig. Ze zijn 
ook banen nodig. Je bent 5 a 6 
houtskoolfabrieken nodig per smederij. Ze 
hoeven niet aan transport, wel binnen bereik 
van een markt.
4. weverij; vereist techlevel 2.5. Zorgt voor 
goederen, daarvoor is een weverij voedsel 
(wol telt als voedsel in deze game), kool en 
banen nodig. Ze gebruiken veel voedsel, pas 
daar mee dus op. Ze hoeven niet aan 
transport, wel in de buurt van een markt.
5. lichte industrie; vereist techlevel 16.0. Zorgt 
voor het maken van goederen. Ze zijn stroom 
nodig, dat kan niet van windmolens. In het 
algemeen geldt dat ze het beter doen 
wanneer ze stroom ontvangen, goed 
transport hebben en goede voorraden 
(grondstoffen, banen) kunnen ontvangen. 
Transport moet linksboven verbonden 
worden. 
6. zware industrie; vereist techlevel 17.0. Zorgt 
voor de productie van staal, grondstoffen 
daarbij zijn erts, stroom en banen. Transport 
moet linksboven aangesloten worden. 
Energie verdeelstation moet in de buurt zijn. 
Ze veroorzaken vervuiling.
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4.2 Spelbesturing

De spelbesturing bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Pauzeknop; hiermee zet je de tijd stil. Handig wanneer je eens rustig informatie 
wilt bekijken.

2. Speelknop; hiermee hervat je het spel wanneer het gepauzeerd is.
3. Snel vooruit; hiermee verhoog je de snelheid van het spel, de dagen zullen 

dan sneller voorbij gaan.
4. Heel snel vooruit; hiermee verhoog je de snelheid van het spel nog meer.
5. Afsluiten; verlaat het huidige spel.
6. Datum in het spel.
7. Informatiebalk.

4.3 De kaart

1. Help
2. Verberg hoge gebouwen
3. Zoom uit
4. Zoom in
5. Laat statistieken zien
6. Bekijk verschillende soorten kaarten op de mini-map

stad & esch & maatschappijleer & games
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4.4 De mini-map

Op de mini-map vind je de volgende informatie:
1. Toon informatie over (van links naar rechts):

a. laat hele kaart zien in mini-map
b. voedingsproductie laten zien
c. toon werkloosheid
d. toon stroomdekking
e. toon brandweerdekking
f.  toon sportdekking
g. toon gezondheidszorgdekking
h. toon verkeersdrukte
i.  toon vervuiling
j.  toon koolvoorraden (let op; dit kost eenmalig 1.000.000)

2. Huidige stand van je financiën. 
3. De mini-map tabbladen. Er zijn er 4:

    Deze toont de          Snelle weergave     Toon inkomsten        Toont 
    gehele kaart.             van de                        en uitgaven               samenstelling
    Klik om er naar         belangrijkste                                                van de 
    toe te gaan.               statistieken                                                  economie
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5.Oefengame
LinCity is best een ingewikkelde game als je er gewoon in duikt. Daarom is het 
verstandig eerst onderstaande ‘tutorial’ te doorlopen, zodat je een idee hebt hoe 
de verschillende onderdelen samenhangen. Je leert dus eigenlijk de basis leggen 
voor een stad.

Let op: dit is een manier om de game te leren kennen. Het kan dus best zijn dat 
het bij jou anders gaat dan in deze tutorial. Schrik niet, maar ga gewoon verder.

5.1 Eerste levensbehoeften
Een goed startpunt voor je stad is eens rustig beginnen met basisbehoeften.
Pauzeer de tijd, dan kunnen we in alle rust aan de slag. Dat gaan we nu doen:
A. Bouw een waterput
 

B. Bouw 3 boerderijen, zodat je bewoners straks te eten hebben.

C. Bouw een markt, daar kunnen de mensen kopen wat ze nodig zijn en ze 
kunnen er werken.
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D. Bouw woningen, kies voor het 2e type, met een hoog geboortecijfer en een 
laag sterftecijfer. Bouw er 4.

E. Verbind alles met paden.

F. Nu gaan we werken aan vooruitgang. Omdat voor elkaar te krijgen moeten we 
zorgen dat er grondstoffen worden gewonnen. Eerste stap is dan ook het 
bouwen van een houtskoolfabriek (commune). Je bent er een aantal nodig, dus 
we bouwen er gelijk 4. Bouw ze in de buurt van je markt. Verbind ze met paden.

G. Bouw nu ertsmijn (ore mine). Denk goed na voordat je deze plaatst, het wordt 
uiteindelijk een meer. Verbind de mijn met een pad.
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H. Bouw nu een kleifabriek (pottery). Plaats deze naast je markt, dan hoef je ook 
geen nieuw pad te maken.

I. Bouw nu een monument. Plaats deze ver weg van je andere gebouwen. 
Verbind het monument met een pad. Door het monument zal je techlevel gaan 
stijgen, waardoor nieuwe gebouwen beschikbaar komen.

J. Zet de game weer op play.
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5.2 Problemen: hoe ze te herkennen en hoe ze op te lossen.
Hieronder vind je een beschrijving van een aantal problemen die je tegen zult 
komen en hoe je ze kunt aanpakken.

A. Problemen kun je op snel in de gaten houden via je mini-map. Wil je meer 
informatie klik dan op statistieken.

Je kunt op deze snelle stats de belangrijkste problemen zien. 
Groen betekent positief / alles goed.
Rood betekent negatief / doe er wat aan.
Even van boven naar beneden de problemen (als het balkje dus rood is) en de 
oplossingen:

 Populatie; je hebt te weinig huizen. Bouw woningen.
 Techlevel; kan niet rood zijn. Maar stijgt door gebouwen te bouwen die 

techlevel verbeteren. Zie 4.1 de gebouwen.
 Food; je mensen verhongeren. Zorg voor meer voedsel, bouw boerderijen.
 Jobs; je mensen zijn werkloos. Zorg voor meer banen, bouw bedrijven waar 

mensen kunnen werken. Zie voor de mogelijkheden 4.1 de gebouwen.
 Money; je balans. Je verdient meer geld door meer inwoners (meer 

belastinginkomsten) en meer goederen te verkopen.
 Coal; je voorraad kool. Win kool door communes te bouwen. Later in de game 

kun je ook andere gebouwen maken die kool winnen.
 Goods; produceer meer goederen. Bouw gebouwen die goederen maken 

(zoals kleifabrieken en smederijen).
 Ore; een tekort aan erts. Je moet meer erts gaan opgraven. Bouw een 

ertsmijn.
 Steel; je voorraad staal. Te weinig? Maak meer smederijen. Zorg wel dat je dan 

genoeg erts hebt.
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De uitgebreide statistieken:

Deze statistieken bestaan uit 2 delen:
 Deel 1: gedetailleerde informatie over je bevolking (van boven naar beneden):

 Aantal burgers en het aantal dat dakloos is.
 Je grootste bevolkingsaantal tot nu toe, aantal mensen geëvacueerd en 

totaal aantal geboortes.
 Datum, geld en techlevel.
 Aantal sterfgevallen door verhongering en je geschiedenis per jaar.
 Aantal sterfgevallen door milieuvervuiling en je geschiedenis per jaar.
 Aantal jaren van werkloosheid en je geschiedenis daarvan.
 Aantal raketten gelanceerd en aantal succesvolle lanceringen.

 Deel 2: het precieze aantal gebouwen per soort.
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6.Opdrachten bij de game
6.1 Voordat je begint met gamen

1. Wat zijn maatschappelijke problemen? Geef alle kenmerken.

2. Noem 4 maatschappelijke problemen die je tegen denkt te komen in je eigen 
virtuele stad.

3. Geef een inschatting van hoe jij het gaat doen als baas van je stad. Leg ook uit 
waarom.
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6.2 Opdrachten voor tijdens de game

1. Houdt een logboek bij van de eerste 20 dingen die je doet. Geef steeds kort 
aan waarom je juist dat doet.

Nummer Wat doe je? Waarom?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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2. Met welk maatschappelijk probleem krijg je het eerst te maken? En waarom 
juist dit probleem?

3. Om je techlevel te verhogen moeten mensen slimmer worden? Hoe ga je dit 
aanpakken?

4. Geef aan hoe je onderstaande gebouwen kunt krijgen om te bouwen. Geef 
precies aan wat jij gedaan hebt.

Gebouw Ik heb daarvoor gedaan

groot huis 
geavanceerd

weg

zware industrie

5. Hoe ontstaan de volgende maatschappelijke problemen bij jou in het spel? 
Wat heb je dus vooraf gedaan dat het nu slecht gaat?

Probleem Oorzaak

werkloosheid

files

milieuvervuiling
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6. Geef nu aan hoe jij de maatschappelijke problemen bij vraag 5 gaat oplossen.

Probleem Ga ik oplossen door...

werkloosheid

files

milieuvervuiling

7. Lukt het je om de problemen bij vraag 5 en 6 op te lossen? Waarom wel/niet?

Probleem Lukt wel/niet, omdat...

werkloosheid

files

milieuvervuiling
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6.3 Scenario’s

1. Kies 1 van onderstaande scenario’s uit:
 Hard-time; doel is om te voorkomen dat je failliet gaat.
 Extreme arid; er is een tekort aan water.
 Extreme wetland; een groot deel van het land staat onder water, er is dus 

weinig ruimte voor je stad.

2. Maak nu vooraf een stappenplan waarin je beschrijft hoe jij de problemen 
denkt aan te gaan pakken.

3. Speel het scenario. Kijk naar 20 jaar (in het spel) terug op jouw aanpak.
Heeft het gewerkt? Wat ging goed, wat ging niet goed.
Pas je stappenplan aan.
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4. Speel het scenario uit. Blik nu terug. Welke beslissingen heb jij genomen 
waardoor het een succes werd? Heb je veel van je eerdere beslissingen moeten 
veranderen? Beantwoordt deze vragen in je conclusie:
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7.Colofon
Game:
LinCity-NG 2.0 voor Mac.

Maker handleiding:
Stefan van der Weide

Vak:
Maatschappijleer

Leerniveau:
VMBO (alle niveaus)

Contact:

svanderweide@stadenesch.nl

@svanderweide
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