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Wieringerwerf 2.0

Onlangs presenteerde de marketingconsultant van de gemeente Hollands Kroon de 
plannen voor Wieringerwerf 2.0. In de visie van deze quasicharmante ADHD’er wordt 
het dorp drastisch geüpdatet. Maar zijn bezoek werd een debacle.

‘De noodzaak van deze operatie is zonneklaar’, zo begon de bijdehante millennial. ‘U 
weet dat ik deze weidse polders met hun neiende merries en ganzeriken prachtig vind. 
Maar wordt je de kans geboden om alles up-to-date te brengen, dan moet je hem ook 
grijpen.’

Het bedrijventerrein wordt in zijn visie een walhalla voor keitegekke start-ups. Ideeëloze 
dorknopers worden er geweerd, maar creatieve IT’ers zijn er welkom. Pubers met 
appnekken kunnen er non-stop Pokémon vangen. En zodra de werklust is weggeëbd, 
kan er breeduit worden genetflixt en gechild in luxueuze loungeruimtes.

De yup was al snel niet meer te stoppen. ‘Bent u zzp’er en heeft u een enigszins ludiek 
plan? Meld u dan nu aan!’ spoorde hij zijn publiek aan. Eenieder mag er een tokootje 
beginnen. Zo wil een oud-chef-kok uit Gdansk een afhaalpool opzetten, waar je borsjtsj 
en blini’s kunt bestellen. Een boekenwurm uit Hippolytushoef heeft plannen voor een 
antiquariaat met bijbels in marokijnleren bandjes. Voor het multi-etnische accent zorgt 
een Marokkaans-Nederlandse onderneemster die kleurige nikabs verkoopt.

‘Dezelfde übermoderne dynamiek gaan we uitrollen in het centrum’, draafde de 
ritalingrootverbruiker door. ‘Elk oubollig eetcafeetje transformeren we tot een 
spectaculair vijfsterrenetablissement, waar je je kunt vermeien aan ovale tafels van 
gebeitst steigerhout. Het interieur, nu een skeer jarentachtigallegaartje, wordt robuust, 
industrieel en nochtans reuzegezellig. Op het menu maakt de wienerschnitzel met 
opperdoezers plaats voor vega- of groenteburgers. En eens per maand is er een  
rock-’n-rollspektakel voor de oudjes.’

Onmiddellijk na dit boude geoha werd het zijn publiek te veel. Enkelen namen 
de wauwelende druktemaker in de houdgreep en leidden hem naar de uitgang. 
‘Veranderen doen wij graag,’ zeiden zij ten slotte, ‘maar wel op onze eigen wijze!’


