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aai en sfeerloos, zeggen zij die er niet 
wonen over Nieuwland. Dat oordeel 

is snel geveld door de reiziger die afkom
stig is uit de veelkleurigheid van het in
ternationaal bejubelde Kattenbroek. Na 
de passage van de Rondweg-Noord bete
kent de entree van Nieuwland de bin
nenkomst in een gewonere wijk. Een in 
zichzelf gekeerd gebied, met zicht op de 
ronde toren die het winkelcentrum aan
geeft, verscholen achter geluidswallen 
en omzoomd door waterpartijen en 
smalle bomenlanen. 
Een makkelijke mening is ook te geven 
over de bevolking van Nieuwland. Twee
verdieners die met de auto hun kroost 
op school afleveren en zich vervolgens 
in de file storten, op weg naar hun werk 
buiten de stad. Zij die zich een echte 

saai? 
et maar 

Amersfoorter voelen, komen niet naar 
Nieuwland. Of ze weten niet dat ze er 
zijn als ze een keuken, tapijt of badka
mer aanschaffen op bedrijventerrein 
cal veen. 
Achter de geluidswallen leven veel 
Nieuwlanders intussen als tevreden pier 
niers. Het weiland van weleer is omge
vormd tot een stadswijk. de grootste pro
blemen met overstromingen bij zware 
regenval lijken de wereld uit. Bewoners 
hebben de woeste grond van hun 
tuintjes bedwongen. verkeersroutes heir 
ben zich afgetekend, op sommige plek
ken vormt zich al een gemeenschap die 
buurtbarbecues houdt of actie voert 
voor veiligheid op straat. 

1 
iet voor niets is Nieuwland een po
pulaire bestemming voor Amers

foorters die een groter buis zoeken. Het 
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van Boskoopgaarde? Het doet Nieuw
land onrecht om de wijk met zo'n cliché 
afte doen. Leven in Nieuwland is name
lijk ook eindeloos zoeken naar een plek-

door ontwerpers bewierookte Katten
broek is zelfs de grootste leverancier van 
Nieuwlandbewoners. In deze bijlage ver
tellen zij over de verlokkingen van de 
grotere huizen met bun traditionele 
ontwerpen, over het gemak en de nood
zaak van twee auto's per huishouden, en 
over het feestelijke gevoel als er overal 
roze en blauwe gebooneballonnetjes 
aan de gevels hangen. Verder slurpen de 
zonnepanelen energie direct uit de he
mel, wat alle Nieuwlanders een goed mi
lieugevoel bezorgt zonder dat ze er iets 
voor hoeven te ondernemen. 
Zijn aUe wijkbewoners dan domweg ge-

je om de auto te parkeren, jeugd zonder 
eigen bonk die nergens mag hangen en 
winkeliers die het hoofd maar net boven 
water houden. Kinderen in Nieuwland 
moeten nog iets vinden op het gebrek 
aan trapveldjes en het overschot aan 
hondenpoep. Onderwijzers op de prop
volle scholen volgen strakke roosters 
voor het gebruik van te kleine speelplei
nen. Zelfs Sinterklaas zucht onder de re
gelaars die Nieuwland tot de laatste cen
timeters hebben volgetekend met ver
antwoorde bouwsels en voorzieningen. 
Leven in Nieuwland is daarom ook vech
ten voor een plekje in een dichtbegroei
de jungle. Saai? Vergeet het maar. 


