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Duurzaamheid: niemand kan winnen in een onduurzame wereldDuurzaamheid: niemand kan winnen in een onduurzame wereldDuurzaamheid: niemand kan winnen in een onduurzame wereldDuurzaamheid: niemand kan winnen in een onduurzame wereld    
 

Voor 2-4 spelers, of teams van spelers. 

 

Benodigdheden: de basisset kolonisten, de uitbreiding van de basisset 5-6 spelers, de uitbreidingsset steden 

en ridders. 

  

Alle regels uit het basisspel gelden, behalve: 

- de spelers krijgen aan het begin ook 3 stadsmuren en 6 ridders (2 van 3 oplopende sterktes) 

- het spelbord wordt opgezet voor 2-4 spelers, maar alle rode getallen worden gebruikt uit de basis en 

uitbreidingsset, aangevuld met vijven en negens. Dus er worden 4 vijven, 5 zessen, 5 achten en 4 

negens willekeurig verdeeld over de landtegels. (de woestijn blijft zoals altijd leeg). Het maagdelijke 

eiland is immers een volmaakt en maximaal productief ecosysteem. 

- de winnaar is degene die het eerste 12 overwinningspunten behaalt. 

 

Zie ook de foto voor de startopstelling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De duurzaamheidsversie kolonisten 2.0 kent de volgende extra regels: 

 

Schaarste aan natuurlijke hulpbronnen en grondstoffenSchaarste aan natuurlijke hulpbronnen en grondstoffenSchaarste aan natuurlijke hulpbronnen en grondstoffenSchaarste aan natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen    

Kleine dorpen betrekken hun voedsel en grondstoffen locaal en zijn van oudsher duurzaam. Grote steden 

daarentegen trekken een zware wissel op de natuurlijke hulpbronnen en zijn daarom in de oude vorm niet 

duurzaam. De verminderende opbrengst van steengroeven, ertsmijnen en landbouwgrond die hiervan het 

gevolg is komt tot uiting in toenemende schaarste door de landtegel een minder gunstig getal te geven zodra 

de landtegel opbrengsten genereert. 

 

Voorbeeld: stel een speler bouwt een niet-duurzame stad aan een graantegel met getal 8. Als de 8 gegooid 

wordt, krijgt de speler 2 graankaarten, maar daarna wordt de 8 op de landtegel verwisseld voor een 9. Bij de 

eerstvolgende 9 wordt het een 10, en zo via de 11 naar de 12. Wanneer er 12 gegooid wordt, genereert het 

nog een laatste keer 2 graankaarten en is het graanveld definitief uitgeput. Hiertoe wordt het getallenfiche 12 

van de landtegel gehaald. 

Wanneer er een 6 op de graantegel zou liggen, gaat de verminderende opbrengst via de lage getallen, dus 

van 5, via 4, 3 naar 2. Ook na de 2 is de landtegel uitgeput en wordt het getallenfiche 2 van de landtegel 

gehaald. 

 

Wanneer meerdere niet-duurzame steden aan een landtegel geplaatst zijn, zal de uitputting ook versnellen. Bij 

twee niet-duurzame steden zal in bovengenoemd voorbeeld de 8 veranderen in 10, en daarna in 12 voordat de 

getallenfiche van de landtegel gehaald wordt. Bij drie niet-duurzame steden aan een landtegel gaat het 

uitputtingstempo in stappen van 3. 

 

De bouwer van een niet-duurzame stad kan op elk moment besluiten zijn of haar stad te verduurzamen. 

Hiertoe dient een stadsmuur gebouwd te worden voor de kosten van 2 stenen. Wanneer de stadsmuur onder 

de stad geplaatst wordt, is de stad herkenbaar als duurzaam. Net als een niet-duurzame stad, levert een 

duurzame stad 2 overwinningspunten op. 

Vanaf het moment dat de duurzame stad een feit is, levert de stad nog maar 1 grondstoffenkaart op en stopt 

de uitputting. 

 

Voorbeeld:  In deze spelsituatie wordt er 8 gegooid 

en bekijken we de gevolgen voor het graanveld. 

Blauw krijgt 2 graankaartjes voor de niet-duurzame 

stad en 1 voor de duurzame stad, dus 3 in totaal. Wit 

krijgt 1 graankaartje voor het dorp. Na uitbetaling zal 

het getallenfiche 8 direct vervangen worden door een 

9. Wit zal blauw deze verslechtering van de 

opbrengst uiteraard kwalijk nemen, blauw kan 

toekomstige verslechtering voorkomen door een 

stadsmuur te bouwen voordat er 9 wordt gegooid. 

 

 

 

Het herstellen van uitgeputte grondstoftegels is mogelijk, maar kost tijd én grondstoffenkaartjes. Wanneer een 

speler hiertoe besluit, wordt een grondstofkaartje naar keuze aan de bank betaald en wordt een enkele ridder 



 

 

op de landtegel gelegd. Een volgende speler, of dezelfde speler in de volgende beurt kan hetzelfde doen. Dan 

wordt de enkele een dubbele ridder en vervolgens een driedubbele ridder. Nadat in totaal 4 beurten en 

grondstofkaarten geïnvesteerd zijn in herstel van de landtegel, zal het getallenfiche 1 getal verbeteren en kan 

een volgend herstel beginnen, totdat het oorspronkelijke getallenfiche weer in ere hersteld is. 

Let op: wanneer een landtegel zover uitgeput is, dat het getallenfiche eraf gehaald is, is geen herstel (in 

menselijke speltijd) meer mogelijk. 

 

Elke speler heeft 3 stadsmuren tot zijn beschikking. Een vierde duurzame stad wordt gemarkeerd met een 

metropool, en levert de speler 2 extra overwinningspunten op. De vierde duurzame stad telt dus in totaal voor 

4 overwinningspunten. 

 

Voorbeeld:  In deze spelsituatie heeft blauw flink 

werk gemaakt van verduurzaming. Alle steden zijn 

verduurzaamd en de metropool als symbool voor 

de 4e duurzame stad levert ook nog eens 2 extra 

punten op. Blauw is zelfs begonnen met het 

herstellen van het graanveld - wat toch wel 

geleden heeft in de opbouwfase- nog één 

grondstofkaartje naar keuze betalen in de 

eerstvolgende beurt en het getallenfiche mag weer 

worden opgehoogd naar een 10, waarbij uiteraard 

de driedubbele ridder weer op handen genomen 

dient te worden. 

 

 

    

    

ZeespiegelstijgingZeespiegelstijgingZeespiegelstijgingZeespiegelstijging    

Niet-duurzame steden zorgen niet alleen voor uitputting van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen, de CO
2
 

uitstoot en ontbossing zorgt ook voor klimaatverandering. Voor de eilandbewoners is zeespiegelstijging het 

meest direct merkbare effect, aangezien grote delen van Catan laaggelegen zijn en alle handelshavens aan de 

kust liggen. 

 

Zodra er in totaal net zoveel niet-duurzame steden als spelers zijn, bereikt de CO2 concentratie in de 

atmosfeer een waarde die een omslagpunt in het klimaat teweegbrengt. Als gevolg hiervan zal de zeespiegel 

onherroepelijk 1 meter stijgen en zullen 3 landtegels overstromen. Er overstroomt één landtegel per beurt 

gedurende 3 beurten, waarbij de speler met de minste punten op het moment dat de “kritische” niet-

duurzame stad gebouwd wordt, als eerste getroffen wordt door de overstroming. Indien er meerdere spelers 

zijn met de minste punten, dan begint de zeespiegelstijging bij de speler die het minste aandeel heeft gehad 

in de CO2   uitstoot oftewel die speler met de meeste dorpen. 

 

Voorbeeld bij 3 spelers: De speler die in zijn beurt de 3e niet-duurzame stad bouwt zet de zeespiegelstijging 

in gang, het maakt niet uit hoe de onderlinge verdeling is tussen de niet-duurzame steden. In deze situatie is 

dat de oranje speler. 



 

 

De zeespiegelstijging begint vóórdat de volgende speler de dobbelstenen gegooid heeft, door het 

getallenfiche te verwijderen en de aangrenzende zeetegel over de landtegel te leggen, waarbij de eventuele 

handelshavens naar de zeezijde wordt gekeerd. 

 

Wanneer de speler met de minste punten meerdere 

landtegels aan de kust bebouwd heeft, mag de 

speler zelf kiezen welke landtegel als eerste 

overstroomt. Als deze speler geen landtegels aan 

de kust bebouwd heeft, overstroomt de landtegel 

als eerste waar de speler het dichtst bij staat. 

 

Aangezien oranje en wit beide 4 punten hebben, 

en blauw 6, begint de overstroming bij wit 

aangezien wit meer dorpen heeft dan oranje. 

Wetende dat de overstromingen met de klok mee 

gaan plaatsvinden, kiest wit ervoor het 

grondstoffenveld naastgelegen aan het bos te laten overstromen, zodat de schade beperkt blijft. Oranje zal 

met deze keuze de meeste directe waterschade ondervinden, zeker wanneer de zeespiegelstijging niet gestopt 

wordt na 3 overstroomde landtegels. 

 

Vanwege het na-ijl effect in klimaatverandering, zullen in totaal 3 landtegels overstromen, ongeacht het 

eventueel tussentijds verduurzamen van niet-duurzame steden door de spelers. De 2e landtegel die 

overstroomd is aangrenzend aan de eerste, met de klok mee. Dit zal gebeuren voor de worp van de 

eerstvolgende speler. Hetzelfde geldt voor de derde landtegel. 

 

Wanneer er aan het eind van de beurt waarin de 3e landtegel overstroomd is nog steeds teveel niet-duurzame 

steden zijn, stijgt de zeespiegel nogmaals 1 meter en overstromen de volgende 3 landtegels ook. Als de 4e 

landtegel overstroomd is, wordt het voor alle spelers duidelijk dat het menens is met de zeespiegelstijging en 

dat er acuut dient te worden samengewerkt in ieders belang. Hiertoe worden vanaf nu alle grondstofkaartjes 

open op tafel gelegd, en dit blijft zo gedurende de rest van het spel. 

 

Het overstromen gaat dus in “stappen” van 3 landtegels, en gaat door totdat er minder niet-duurzame steden 

dan spelers zijn. De zeespiegelstijging kan dus stoppen omdat steden verduurzaamd worden, of er niet-

duurzame steden in zee verdwenen zijn. 

 

De zeespiegelstijging kan ook weer beginnen, wanneer er weer niet-duurzame steden bijgebouwd worden en 

het totaal het aantal spelers bereikt of overtreft. 

 

Overstroomde straten worden van het spelbord gehaald en niet teruggegeven aan de speler-eigenaar. Wat er 

met overstroomde dorpen en steden gebeurt, wordt beschreven onder "vluchtelingen". 

 

 

 

 

 



 

 

VluchtelingenVluchtelingenVluchtelingenVluchtelingen    

Dorpen en steden die getroffen worden door overstroming óf alleen nog omringd worden door volledig 

uitgeputte, lege landtegels, leidden tot grote vluchtelingenstromen. 

 

Wanhopige dorpen- of stedelingen nemen maar een paar bezittingen mee op hun vlucht, dus straten, dorpen 

en steden gaan verloren, net als de overwinningspunten (en de eventuele langste handelsroute- kaart) die 

daaraan gekoppeld zijn. Deze mensen komen samen in vluchtelingenkampen, gesymboliseerd door een 

gekanteld dorp. Vluchtelingenkampen kunnen alleen worden gebouwd op vrije plaatsen die verbonden zijn 

door de eigen straten van de speler. 

 

De speler die getroffen wordt door deze rampspoed, dient in eerste instantie zijn eigen mensen te helpen. 

Hiertoe wordt een gekanteld dorp geplaatst op een vrije bouwplaats, welke verbonden is door de eigen 

straten van de speler. Het vluchtelingenkamp levert geen overwinningspunten meer op. De speler kan van een 

vluchtelingenkamp een dorp maken, en 1 overwinningspunt herwinnen, door de originele bouwkosten van een 

dorp te betalen. Vanaf dat moment zal het dorp normale grondstofopbrengsten genereren. 

 

In tweede instantie wordt het vluchtelingenkamp ingericht op een plaats op maar 1 straat afstand van een 

ander dorp of stad, dus in conflict met de afstandsregel. Ook in dit geval levert het vluchtelingenkamp geen 

overwinningspunten meer op. De speler kan ook hier van een vluchtelingenkamp een dorp maken, en 1 

overwinningspunt herwinnen, door de originele bouwkosten van een dorp te betalen. Hoewel een 

vluchtelingenkamp de aangrenzende landtegel(s) niet verder zal uitputten, zal het nieuw gemaakte dorp dit 

wel doen met het tempo van één niet-duurzame stad per nieuw dorp vanwege overbevolking. 

 

In laatste instantie, wanneer er geen enkele vrije plaatsen meer zijn langs de aaneengesloten straten, 

verdrinken de vluchtelingen en verliest de speler de straten, dorpen en steden en gaan bijbehorende 

overwinningspunten verloren. 

 

Voorbeeld: na 3 ondergelopen landtegels bleken de 

spelers niet in staat hun steden te verduurzamen, en 

veroorzaakte de 2
e
 meter zeespiegelstijging het 

overstromen van de volgende 3 landtegels. 

Gedurende deze overstroming werd de niet-duurzame 

oranje stad door het water verzwolgen. Het oranje 

gekantelde dorp is het symbool voor de 

vluchtelingen uit die stad. Deze ramp had echter ook 

een voordeel: het totaal aantal niet-duurzame steden 

is teruggebracht naar 2, zodat de overstromingen 

stoppen na in totaal 6 ondergelopen landtegels. 

Merk op dat de 6e overstroomde landtegel een 

blauwe stad treft: water aan de ene kant en een 

volledig uitgeputte, lege landtegel aan de andere zorgt ervoor dat ook deze stad ten onder gaat. Het 

gekantelde blauwe dorp symboliseert de vluchtelingen. 

 

    

    



 

 

TenslotteTenslotteTenslotteTenslotte    

Ik wens je heel veel inzicht en plezier met deze spelvariant, en hou me altijd aanbevolen voor aanvullingen en 

tips! 

 

Instituut Voor en Duurzame Toekomst 

Ivar Smits 

Amsterdam, 2011 

 


