
Spelmateriaal

■ 1 Bord met de Centrale 
Bouwwerf

■ 4 dubbelzijdige speler-
borden die de stad van 
elke speler voorstellen, 
opgedeeld in districten

 ■ 142 Gebouwentegels

■ 20 Architecten

In Quadropolis kruipen de spelers in de huid van architecten die verantwoordelijk 
zijn voor de bouw van een metropool. Om hun stad uit te bouwen, krijgen ze 

verschillende jaren de tijd: dit wordt voorgesteld door 4 (of 5) speelrondes. Om 
de beurt kiezen ze in spelersvolgorde gebouwen op een gezamenlijke werf. Maar 
opgelet: bij het plaatsen van hun bouwwerk moeten ze rekening houden met de 

stedenbouwkundige voorschriften! Willen ze veel overwinningspunten scoren, 
dan zullen ze dus hun bouwplannen moeten optimaliseren.

1

Expert SpelKlassiek Spel

■ 1 Bouwmeester
 

■ 65 Inwoners
     (Blauwe Meeples)

■ 1 Scoreblok

■ 4 Overzichtskaarten

■ De spelregels

■ 1 Stoff en zak

■ 1 Burgemeester
      
 

■ 50 Energie-
    eenheden
    

Gebouwen

Quadropolis telt twee spelvarianten. 
We raden aan om voor de eerste paar spelletjes het Klassieke 
Spel (Classic) te kiezen, om de spelmechanismen en de moge-
lijke strategieën onder de knie te krijgen. Eens je daarmee ver-
trouwd bent, kun je de Expert-variant spelen (Expert), die nieu-
we gebouwen introduceert en nieuwe regels toevoegt om het 

spel uitdagender te maken.

Gekleurde tegels 
voor het Klassieke Spel

Grijze tegels 
voor de Expert-variant

De Bouwwerf

Vind meer informatie op p.7.
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Doel van het spel
Het doel van het spel is om de meeste Overwinningspunten 

te scoren (OP’s). Het aantal punten dat je scoort, is afhankelijk 
van de gebouwen die je in je stad plaatst, maar ook van hun 
respectievelijke locaties. Elk gebouw scoort punten volgens 
een ander patroon.

Een spelbeurt
Quadropolis verloopt over 4 rondes. Elke ronde telt 4 beurten.
Elke beurt voeren de spelers de volgende acties uit, te be-

ginnen met de startspeler en vervolgens in wijzerzin.

1° Neem een Gebouw van de Bouwwerf,

2° Beweeg de Bouwmeester,

3° Plaats het Gebouw in je stad,

4° Inkomsten van het Gebouw (indien van toepassing).

Een beurt is voorbij als alle spelers één Architect hebben ge-
speeld. 

Hierna begint de nieuwe beurt weer met de startspeler, en 
vervolgens in wijzerzin. Als alle spelers 4 beurten hebben ge-
speeld, is de ronde voorbij. Nu zouden alle Architecten naast de 
Bouwwerf moeten liggen. 

Als de ronde voorbij is, nemen alle spelers hun Architecten 
terug en plaatsen ze deze naast hun stad. 

Neem de overgebleven Gebouwen op de Bouwwerf weg en 
stop ze weer in de doos. Plaats de Bouwmeester terug naast 
de Bouwwerf.

1      Neem een Gebouw van de Bouwwerf

Kies een rij of kolom van de Bouwwerf en plaats er een Ar-
chitect voor. Opgelet:

■ Je mag een Architect niet bovenop een andere 
Architect plaatsen;

■ Je Architect mag niet naar de Bouwmeester wijzen.

Het nummer op je Architect bepaalt welk Gebouw je mag 
nemen en in je stad plaatsen. Leg je bijvoorbeeld je Archi-
tect met het cijfer 3 bij de vierde rij, dan neem je het derde 
Gebouw in die rij.

2

Leg de Bouwwerf ➊ sul tavolo. in het midden van de tafel.
Leg de Inwoners ➋ en de Energie-eenheden naast de Bouw-
werf.
Geef elke speler 1 Spelerbord, 1 Overzichtskaart ➌ en de 4 
Architecten in zijn kleur, die genummerd zijn van #1 tot #4. ➍

Laat de Gebouwen met op de achterzijde de marke-
ring ‘Expert’ in de doos: deze worden enkel bij de 
Expert-variant gebruikt.

Sorteer de andere gebouwen volgens het cij-
fer op de achterzijde (#1 tot #4).
Stop alle Gebouwen met #1 in de zak ➎. 
Trek ze willekeurig, en leg ze gedekt op de 
Bouwwerf.
Als alle Gebouwen er liggen, worden ze om-
gedraaid:
■ In een spel voor 4 spelers worden alle 
Gebouwen omgedraaid.
■ In een spel voor 3 spelers wor-
den de Gebouwen met het cijfer 4 
niet omgedraaid.
■  In een spel voor 2 spelers wor-
den de Gebouwen met de cijfers 4 
en 3•4 niet omgedraaid.

Leg de Bouwmeester naast het bord zodat 
elke speler erbij kan. ➏
Kies willekeurig de startspeler en geef hem de Burgemees-
terpion. ➐

Spelvoorbereiding

           De spelvoorbereiding voor de Expert-variant vind je op p.7.
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Opmerking: Naarmate het spel vordert, kan het gebeuren dat je 
Architect je enkel toegang kan verlenen tot een leeg vierkant, of 
tot Gebouwen die je niet aan je stad wil toevoegen. Je bent toch 
verplicht om er een te plaatsen. Wie weet kun je daardoor met be-
hulp van de Bouwmeester alsnog een tegenstander dwarsbomen.

 2      Verplaats de Bouwmeester
Zodra je een Gebouw van de Bouwwerf neemt, 

moet je de Bouwmeester verplaatsen naar het vak 
waarop dat Gebouw lag.  

Opmerking: Aan het begin van het spel kun je een speler aan-
wijzen die de Bouwmeester na de beurt van elke speler moet 
verplaatsen. Hierdoor vermijd je het risico dat je deze belangrijke 
stap vergeet.

 3      Plaats het Gebouw in je stad
Kies een vierkant in je stad en plaats er je Gebouw op: 

■ ofwel een leeg vak in de rij waarvan het cijfer overeen-
stemt met dat van je gespeelde Architect; 

■ ofwel een leeg vak in de kolom waarvan het cijfer over-
eenstemt met dat van je gespeelde Architect.

Sommige Gebouwen (zoals Flatge-
bouwen) mogen worden gestapeld. In 
dat geval is elk bestaand gebouw van 
dat type ook een toegestane locatie om 
op te bouwen, op voorwaarde dat het 
cijfer van de etage die je wil bouwen 
overeenstemt met het cijfer op je zonet 
gespeelde Architect.

Als er geen vierkant in je stad in aanmerking komt, of je Ar-
chitect je enkel een Gebouw kan laten nemen dat je niet wil 
in je stad, kun je het Gebouw dat je koos gewoon afl eggen. In 
dat geval sla je de volgende fase “Inkomsten van het Gebouw” 
over: je krijgt geen Inkomsten als je een Gebouw afl egt.

4      Inkomsten van het Gebouw
Neem het aantal Inwoners of Energie-eenheden dat links 

bovenaan op het Gebouw is afgebeeld en plaats de Inkom-
sten naast je stad. Je moet ze gebruiken om je Gebouwen te 
activeren en punten te scoren aan het einde van het spel.

De groene speler legt 
zijn Architect met 

het cijfer 2 voor de 
derde rij. 

Hij neemt de tweede 
tegel in deze rij: 

het is een Openbaar 
Gebouw.

Nadat hij zijn beurt 
heeft genomen, 

verplaatst de 
Groene speler de 

Bouwmeester naar 
het lege vak dat nu 

is vrijgekomen.

De Groene speler 
moet nu zijn 

Openbaar Gebouw 
plaatsen in een 
kolom of een rij 

die overeenstemt 
met de waarde van 

de Architect die 
hij speelde om het 
Gebouw te nemen.

De Blauwe speler 
gebruikt zijn Archi-
tect met het cijfer 
3 om de 3de etage 

van zijn Flatgebouw 
te bouwen, zelfs al 
ligt het niet in lijn 

of kolom 3.

Blauwe #3 Architect bouwt een Flatgebouw

1ste 

2de 
3de 

4de 

Etages

De locaties met 
een X mogen 

niet door andere 
Architecten worden 
ingenomen, totdat 
de Bouwmeester 

opnieuw is 
verplaatst.
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OP 
Op sommige Gebouwen staan OP’s afgebeeld in plaats van 

Inkomsten. Deze OP’s worden niet onmiddellijk gescoord. Ze 
worden op het einde van het spel toegevoegd aan de score 
van de speler, indien het Gebouw geactiveerd is.

Burgemeesterpion
Elke ronde is er één Flatgebouw beschikbaar waarop de Bur-

gemeesterpion staat afgebeeld. Hiermee word je de startspeler 
in de volgende ronde. Nadat je dit Gebouw bouwt, neem je 
onmiddellijk de Burgemeesterpion en plaats je die voor je neer.

Een Gebouw activeren
In de meeste gevallen moet je om OP’s te kun-

nen scoren Gebouwen met behulp van Inkomsten 
activeren. In dat geval staat er een klein pictogram 
rechts onderaan het Gebouw. Om een gebouw te 
activeren, plaats je er de benodigde Inkomsten op. 

De hoeveelheid Inkomsten die nodig is om een Gebouw te 
activeren, staat los van zijn hoogte: ongeacht het aantal etages 
zal het Gebouw altijd de hoeveelheid nodig hebben die op de 
bovenste etage is afgebeeld. 

Opmerking: Spelers mogen op elk moment tijdens het spel hun 
Inkomsten naar believen herverdelen over hun Gebouwen (Inwo-
ners en Energie-eenheden). Aan het einde van het spel moeten ze 
beslissen hoe ze de Inkomsten een laatste keer willen verdelen, 
om zo hun OP’s te optimaliseren voordat er wordt gescoord.

Einde van een ronde
Aan het einde van de ronde wordt de volgende ronde voor-

bereid volgens de principes van de spelvoorbereiding.

Onthoud: Om er OP’s mee te kunnen scoren, moet een Gebouw 
geactiveerd zijn.

Stop alle Gebouwen met het cijfer 2 in de zak, trek ze wille-
keurig en plaats ze gedekt op de Bouwwerf voordat je begint 
met ronde 2 (zie Spelvoorbereiding op p.2.). Draai dan de 
Gebouwen om en hou daarbij rekening met de uitzonderingen 
voor 2 of 3 spelers, zoals in ronde 1. 

Doe hetzelfde voor de Gebouwen met het cijfer 3 in de 
derde ronde, en voor de Gebouwen met het cijfer 4 in de 
vierde ronde.

Einde van het spel
Het spel is voorbij na vier speelrondes. Alle spelers krijgen nu 

de mogelijkheid om de Inkomsten op hun Gebouwen nog een 
laatste keer te herverdelen. Daarna worden er OP’s gescoord.

De spelers gebruiken het Scoreblok om de Overwinnings-
punten op te noteren van elke categorie van Gebouwen in hun 
stad (zie ‘De Gebouwen van Quadropolis’ voor een gedetail-
leerde omschrijving van het scoren van de Gebouwen. OP’s 
voor elk Gebouw vind je ook terug op de Overzichtskaarten).

Daarnaast geldt:
■ elke Inwoner die niet werd gebruikt voor de activatie van 
een Gebouw of als klant in een Winkel geldt als strafpunt 
en is -1 OP waard.
■ elke Energie-eenheid die niet werd gebruikt voor de 
activatie van een Gebouw wordt beschouwd als vervuiling, 
en is ook -1 OP waard. Je mag per Park in je stad 1 Ener-
gie-eenheid wegnemen om deze strafpunten te vermijden 
(zie Parken).

De speler met de meeste Overwinningspunten wint het 
spel.

Bij een gelijkspel wint de speler met de meeste Inwoners. Is 
er nog steeds een gelijkspel, dan wint de speler met de minste 
lege plaatsen in zijn stad.

Onthoud
Om er OP’s mee te kunnen scoren,
moet een Gebouw geactiveerd zijn.

Gebouwen die niet geactiveerd zijn aan het einde van het 
spel worden van de stad van de speler verwijderd voordat 

de OP’s worden geteld. 

Door dit Gebouw in 
je stad te plaatsen, 

word je in de 
volgende ronde de 

startspeler.

De Rode speler 
plaatst deze 
Haven in zijn 

stad en ontvangt 
onmiddellijk 1 
Inwoner en 1 

Energie-eenheid.

2 OP worden op 
het einde van het 
spel toegevoegd 
aan de score van 
de speler, indien 

dit Gebouw 
geactiveerd is.

Dit Flatgebouw 
met 3 etages 

vereist voor zijn 
activatie slechts 1 
Energie-eenheid.
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Er zijn 6 types van Gebouwen in het Klassieke Spel van Quadropolis.
■ Elk type van Gebouw scoort op een andere manier punten. Soms hangt de score 
af van de locatie van het Gebouw, van hoe vaak het in de stad voorkomt, of van 
welke andere specifi eke Gebouwen ernaast zijn gebouwd.

■ Hoe elk type van Gebouw precies punten scoort, vind je ook terug op de 
Overzichtskaarten.

Onthoud: om er OP’s voor te kunnen scoren, moet een Gebouw geactiveerd zijn aan het 
einde van het spel. Het type van Inkomsten dat nodig is om een Gebouw te activeren, 
staat rechts onderaan op het gebouw met een klein pictogram afgebeeld. Dit Openbaar 
Gebouw vereist 1 Inwoner om er OP’s voor te kunnen scoren.

De Gebouwen van Quadropolis

Flatgebouwen
Scoren OP’s afhankelijk van hun hoogte 

(aantal etages). 

# Etages Overwinningspunten

 1 1 
 2 3
 3 6
 4 10

 Score
Elk geactiveerd Flatgebouw scoort als volgt 

OP’s, afhankelijk van zijn aantal etages.

x32

 Winkels
Scoren OP’s afhankelijk van het aantal 

Inwoners dat ze aantrekken.

x15

Openbare
Gebouwen

Scoren OP’s afhankelijk van hoe ze zijn 
verdeeld over de stadsdistricten.

x19

De activatie van een Openbaar
Gebouw kost 1 Inwoner.

◆ Je krijgt er 1, 2 of 3 Inwoners voor. 
◆ De activatie van een Flatgebouw kost 1 

Energie-eenheid. 
◆ Je kunt ze stapelen tot maximum 4 etages: 

met uitzondering van de 1ste etage mag 
je etages bouwen met een Architect die 
hetzelfde cijfer heeft.

In elke ronde (behalve de laatste) is er één 
Flatgebouw dat zowel een Inwoner-sym-
bool als een Burgemeester-symbool toont. 
De speler die deze tegel in zijn stad plaatst, 
wordt in de volgende ronde de nieuwe start-
speler.

◆ De activatie van een Winkel kost 1 Ener-
gie-eenheid.

◆ Een Winkel kan maximum 4 Klanten aan-
trekken.

◆ Je kunt ze niet stapelen..
Inwoners van de stad van een speler kunnen 
op elk moment tijdens het spel van één Ge-
bouw naar een ander worden verplaatst. Dit 
geldt ook voor de klanten van de Winkels. 
Vlak voor de puntenverdeling aan het ein-
de van het spel mag je de Inwoners nog een 
laatste keer verplaatsen.

◆ Leveren 0, 1 of 2 extra OP’s op aan het 
einde van het spel.

◆ De activatie van een Openbaar Gebouw 
kost 1 Inwoner.

◆ Je kunt ze niet stapelen.
Vergeet bij het scoren van een Openbaar Ge-
bouw de OP’s niet die op je tegel staan!

# Inwoners Overwinningspunten

 1 1 
 2 2
 3 4
 4 7

 Score
Elke geactiveerd Winkel scoort OP’s 
afhankelijk van het aantal Klanten 

(Inwoners die erop staan).

 Score
Geactiveerde Openbare Gebouwen scoren 

OP’s afhankelijk van het aantal 
verschillende Districten waarin je ze hebt 

gebouwd.

 1 2 
 2 5
 3 9
 4 14

# Districten met 
ten minste 

1 Openbaar Gebouw
Overwinningspunten
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◆ Zorg ervoor dat je vertrouwd bent met de verschillende 
manieren waarop de gebouwen OP’s opleveren, voordat 
je begint te spelen. Gebruik hiervoor je Overzichtskaart. 

◆ Probeer een basisstrategie te bedenken. Wil je een indus-
triestad, met Havens en Fabrieken? Dan zul je Winkels 
moeten bouwen om de winst van je Fabrieken te verhogen 
en Parken om vervuiling tegen te gaan. Kies je voor een 
residentiële stad, dan moet je Flatgebouwen, Openbare 
Gebouwen en Winkels bouwen om de Inwoners van je 
Flatgebouwen aan te trekken. 

◆ Plan vooruit. Hou wat plaats vrij in je stad en vul gedurende 
de eerste rondes niet meteen dezelfde rijen of kolommen 
(bijvoorbeeld rij 1 en kolom 1). Anders blokkeer je jezelf 
in de volgende rondes. 

◆ Probeer aan het begin van elke ronde te kijken welke 
Gebouwen op de Bouwwerf voor jou interessant kunnen 
zijn, en hoe je ze met je Architecten binnen kunt halen. 

◆ Zorg ervoor dat je voldoende Inkomsten hebt om je Ge-
bouwen mee te activeren. Gebouwen die niet geactiveerd 
zijn, leveren geen punten op!

◆ Wees opportunistisch: aarzel niet om een tegenstander 
dwars te zitten als je ziet dat je hem kunt tegenhouden 
om op de Bouwwerf een specifi ek Gebouw te nemen.

Tips

Parken
Scoren OP’s als er Flatgebouwen 

naast liggen.

◆ Je hoeft ze niet te activeren.
◆ Je kunt ze niet stapelen.
◆ Parken absorberen vervuiling. Voordat je 

punten scoort aan het einde van het spel, 
mag je 1 overtollige Energie-eenheid in 
elk Park plaatsen om strafpunten te ver-
mijden (zie Einde van het Spel).

x15

# Type Gebouw Overwinningspunten

  Winkel 2 
 Haven 3

 Score
Elke geactiveerde Fabriek scoort 2 OP’s 

voor elke aangrenzende Winkel en 3 OP’s 
voor elke aangrenzende Haven.

Fabrieken
Scoren punten voor aangrenzende 

Winkels en Havens.

◆ Je krijgt er 1, 2 of 3 Energie-eenheden 
voor.

◆ De activatie van een Fabriek kost 1 In-
woner.

◆ Je kunt ze niet stapelen.

x19

Havens
Scoren OP’s als je ze in één rij of één 

kolom plaatst.

◆ Vier verschillende varianten, met een 
combinatie van Inwoners, Energie-een-
heden en extra OP’s die je aan het einde 
van het spel scoort.

◆ De activatie van een Haven kost 1 Inwoner.
◆ Je kunt ze niet stapelen.

Vergeet bij het scoren van een Haven de OP’s 
niet die op je tegel staan!

x21

 Score
Elk Park scoort OP’s afhankelijk van het 

aantal Flatgebouwen dat er rechtstreeks 
aan grenst, ongeacht hun hoogte. 

Met andere woorden, een Flatgebouw met 
meerdere etages telt nog steeds als één 

Flatgebouw.

      1 2 
 2 4
 3 7
 4 11

# Aangrenzende 
Flatgebouwen Overwinningspunten # Uitgelijnde Havens Overwinningspunten

 Score
Geactiveerde Havens scoren OP’s als ze 
naast elkaar in een rij of kolom liggen, 
afhankelijk van de lengte van die rij of 

kolom. Het aantal rijen of kolommen dat 
je hebt gebouwd, maakt niet uit: je scoort 

enkel je beste rij en je beste kolom.

1  0 
2  3
3  7
4  12

Vind score voorbeelden op: 
www.daysofwonder.com/quadropolis
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Na een paar spelletjes vind je in de Expert-variant misschien 
wel een nieuwe uitdaging. Deze variant is voor spelers die al 
vertrouwd zijn met het Klassieke Spel en een nieuwe twist 
aan het spel willen geven. 

Het spel duurt langer, aangezien je 5 rondes speelt in plaats 
van 4. 

De paragrafen hieronder beschrijven hoe de spelvoorberei-
ding en het spelverloop veranderen.

Nieuwe Spelvoorbereiding
Volg de klassieke spelvoorbereiding, met de volgende uit-

zonderingen:

Bord
De stad is opgedeeld in 5 Districten, 

elk met een andere achtergrond. Elk 
District heeft een cijfer en is opge-
deeld in 4 vierkanten, die ook elk een 
cijfer hebben.

Bij het kiezen van een Gebouw voor je stad, mag je het plaat-
sen:

■ op een leeg vak waarvan het nummer overeenstemt 
met het nummer van je gespeelde Architect, of; 

■ op een leeg vak in het District waarvan het nummer 
overeenstemt met je gespeelde Architect.

Architecten
De spelers gebruiken een algemene 

voorraad van Architecten. Draai de Ar-
chitecten naar hun grijze kant. Voeg de 
Architecten met het cijfer 5 toe aan het 
spel en plaats ze naast de Bouwwerf. 

Er is voor elke speler één architect van elke waarde (in een 
spel met 2 spelers zijn er bijvoorbeeld twee Architecten met 
het cijfer 1, twee Architecten met het cijfer 2, enzovoort). Stop 
alle overgebleven Architecten terug in de doos.

Architecten behoren niet toe aan de spelers zelf. Als je aan 
de beurt bent, neem je één Architect uit de voorraad. Als je 
tegenstanders ze laten liggen, mag je in dezelfde ronde dus 
verschillende Architecten met hetzelfde cijfer nemen.

Belangrijk: Net zoals in het Klassieke Spel zijn er 4 beurten 
per ronde. Dat betekent dat niet alle Architecten zullen worden 
gebruikt. Aan het einde van de ronde zullen er nog net zoveel 
Architecten zijn als het aantal spelers. 

Aan het begin van elke volgende ronde worden alle Architec-
ten weer in de voorraad naast de Bouwwerf gelegd.

Gebouwen
We gebruiken twee nieuwe types van Gebouwen. Vervang de 

Gebouwen met een“Classic” achtergrond door de Gebouwen 
met een “Expert” achtergrond.

Kantoorgebouwen
Kantoorgebouwen scoren OP’s afhankelijk 

van hun hoogte en respectievelijke positie.

x17

Marie heeft drie aangrenzende Kantoorgebouwen.

Om haar score te berekenen, bekijkt ze de derde rij 
van de tabel. Twee van haar Kantoorgebouwen tellen 

2 etages en scoren elk 5 OP’s. Het derde 
Kantoorgebouw telt 4 etages en scoort 14 OP’s.

De totale score voor de Kantoorgebouwen van Marie is
 24 OP’s (5+5+14).

Expert Gebouwen

◆ De activatie van een Kantoorgebouw kost 
1 Inwoner en 1 Energie-eenheid.

◆ Je kunt ze stapelen tot een hoogte van 
maximum 5 etages: met uitzondering van 
de 1ste etage mag je etages bouwen met 
een Architect die hetzelfde cijfer heeft. 
Diagonaal aangrenzende tegels worden 
NIET als aangrenzend beschouwd.

 Score
Om de score van je Kantoorgebouwen te berekenen, tel je hoeveel er naast elkaar liggen. 

Daarna bekijk je de rijen op je Overzichtskaart om te achterhalen hoeveel OP’s je scoort per 
Kantoorgebouw, afhankelijk van het aantal etages.

1 Kantoorgebouw 0 1 3 6 10 

2 Aangrenzende Kantoorgebouwen 1 3 6 10 15

3 Aangrenzende Kantoorgebouwen 2 5 9 14 20

4 Aangrenzende Kantoorgebouwen 3 7 12 18 25

5 Aangrenzende Kantoorgebouwen 4 9 15 22 30

1
Etage

3
 Etages

2
 Etages

4
Etages

5
 Etages 

VariantDe
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Alternatieve Scores 
Gebouwen scoren op dezelfde manier als in het Klassieke Spel, maar aangezien het 

bord groter is en er 5 Architecten zijn, scoren Flatgebouwen, Openbare Gebouwen 
en Havens meer OP’s dan in het Klassieke Spel. Parken en Fabrieken werken ook 
op een andere manier samen met de nieuwe Kantoorgebouwen.

Spelontwerp: François Gandon
Illustraties: Sabrina Miramon
Grafi sch Ontwerp: Cyrille Daujean

Ontwikkeling en Productie:
Adrien Martinot

De auteur wil graag David Martinez bedanken, van de 
spellenwinkel La Carte Chance in Parijs. Hij is de belangrijkste 

tester van vele spelen en verleent altijd grondig en betrouwbaar 
advies. Veel dank gaat ook uit naar iedereen die het prototype 
speelde en geholpen heeft om er een spel van te maken: mijn 

vrouw Valérie en mijn dochter Juliette, mijn goede vrienden 
Mathieu, Patricia, Jean-Marie, Virginie, Frédéric, Geneviève 
en Anne-Laure en hun toegewijde kinderen: Gaspard, Fanny, 
Mathilde en Elsa. Hartelijk dank ook aan de jury van de 33ste 

International Game Designers Contest van Boulogne Billancourt 
voor de prijs die jullie gaven aan Quadropolis. Dit maakte de 

publicatie van het spel mogelijk.

Credits   Days of Wonder Online
Registreer je bordspel We nodigen je uit om onze online 

gemeenschap van spelers te vervoegen bij 
Days of Wonder Online, waar we een aantal 
online versies van onze spellen aanbieden. 
Om je nummer van Days of Wonder Online 
te gebruiken, voeg je het toe aan je reeds 
bestaande account bij Days of Wonder, of 

registreer je je via: www.daysofwonder.om/
Quadropolis door te klikken op de knop 

New Player op de hoofdpagina. 
Daarna volg je gewoon de instructies. 

Om meer te weten te komen over de andere 
spellen van Days of Wonder, kun je terecht op:

 www.daysofwonder.com
Days of Wonder, the Days of Wonder logo and Quadropolis are all trademarks or registered trademarks of Days of Wonder, Inc. 

and copyrights © 2016 Days of Wonder, Inc. All Rights Reserved.

Monumenten
Monumenten scoren OP’s afhankelijk van 

welke Gebouwen ernaast liggen.

◆ Er zijn net zoveel Monumenten in het spel 
als er spelers zijn.

◆ Er is één Monument per ronde, behalve in 
de 1ste ronde. Bij een spel met 2 spelers 
zijn er geen Monumenten in rondes 1, 4 en 
5. Bij een spel met 3 spelers zijn er geen 
monumenten in rondes 1 en 5.

◆ Ze moeten niet geactiveerd zijn om OP’s 
te scoren.

◆ Je kunt ze niet stapelen. 

x4

 Score
Elk Monument scoort OP’s afhankelijk 

van de types van Gebouwen die ernaast 
liggen.

    Fabriek / Haven -5 
    Flatgebouw 
   Kantoorgebouw  0
    Ander Monument
   Openbaar Gebouw 2
   Winkel 3
   Park 5

Gebouwen Overwinningspunten

# Etages Overwinningspunten

Flatgebouwen
Nu kan je tot 5 verdiepingen stapelen 

 1 1 
 2 3
 3 6
 4 10
 5 15

# Inwoners Overwinningspunten

Winkels

 1 1 
 2 2
 3 4
 4 7
 5 11

(Mogen nu 5 Klanten hebben)

# Aangrenzende
Flatgebouwen en

Kantoorgebouwen
Overwinningspunten

(Aangrenzende Kantoorgebouwen
tellen nu ook mee voor de eindscore)

 1 2 
 2 4
 3 7
 4 11

Parken

# Districten met ten
minste 1 Openbaar 

Gebouw
Overwinningspunten

 1 2 
 2 5
 3 9
 4 14
 5 20

    (Kunnen nu punten opleveren in 5 Districten)

  Openbare Gebouwen 

# Uitgelijnde Havens Overwinningspunten

 1 0 
 2 3
 3 7
 4 12
 5 18

(Kunnen nu met 5 naast elkaar liggen)

Havens

# Type Gebouw Overwinningspunten

 Winkel 2 
 Haven 3
    Kantoorgebouw 4

Winkels
(Aangrenzende Kantoorgebouwen

tellen nu ook mee voor de eindscore)
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