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Pompen of verzuipen
Dit reisverslag mag eigenlijk niet beginnen zonder eerst de epische gebeurtenissen van de avond
ervoor te bespreken. Een aantal van de deelnemers en één van de begeleiders hebben namelijk
getracht om onze sportieve ‘American Ambitions’ te etaleren. Volgens Sam kon dit bij uitstek het
beste bij de ‘Hash House Harriers’ gebeuren. Onder het motto van ‘A drinking group with a running
problem’ – gingen wij met een gezellige groep Amerikaanse senioren al rennende biertjes drinken en
een speurtocht afleggen. Bij terugkomst moesten alle deelnemers in ‘the circle’ gaan staan voor de
slotfase. Dit zal echter onbesproken blijven, want ‘what happened in New Orleans will stay in New
Orleans’.
De volgende morgen stond het ‘Permanent Pump and Canal Closure Project’ op ons te wachten.
Onze gastheer was de United States Army Corps of Engineers (USACE) - vergelijkbaar met onze
Rijkswaterstaat – en tevens opdrachtgever van het project. Zoals de naam al doet vermoeden
bestaat het project uit twee onderdelen; de afsluiting van verschillende stadskanalen om het
overstromingsrisico in de binnenstad te verlagen en tegelijkertijd de bouw van pompstations om
overtollig regenwater uit de stad weg te kunnen pompen. De situatie van New Orleans is redelijk
vergelijkbaar met die van Nederland, een lage rivierdelta die grotendeels gevormd is door sediment.
New Orleans ligt in een soort badkuip tussen de Mississipi River en Lake Pontchatrain. Om deze
badkuip droog te kunnen houden tijdens orkanen, worden er waterkeringen gerealiseerd die tijdelijk
afgesloten kunnen. Daarnaast wordt er volop gebouwd aan drie grote pompstations, waarvan de
grootste straks het vermogen heeft om een Olympisch zwembad in 7 seconden tot op de bodem leeg
te kunnen drinken.
Na een mooie presentatie kregen wij een rondleiding over elk van de drie bouwplaatsen. Aangezien
het zonnetje mooi scheen en het 86° Fahrenheit (30° Cecius) was, kreeg Alex helaas alweer last van
zijn gezondheid, dit keer speelden uitdroging en zonnesteek hem parten. Bij elke van de drie locaties
waren er veel damwanden, betonnen constructies, generatoren, brandstoftanks en pompen te
vinden. Verdere details zijn te vinden in het Visit Report.
Na de excursie was de algemene consensus om te gaan lunchen bij de Voodoo BBQ Grill, omdat daar
de broodjes ‘Pulled Pork’ in de aanbieding waren voor $2. Voor het personeel ontstond er een
logistieke challenge nadat er ongeveer 25 hongerige civiele binnenstapten. Na allerlei chaos omtrent
naamvertalingen en naamverwisselingen heeft iedereen te eten gekregen.
‘s Middags heeft de groep zich opgesplitst om de wensen van verschillende mensen te kunnen
vervullen. Zo gingen er mensen naar het strand, anderen naar een rooftop swimmingpool, sommigen
aan het Urban Exploren en weer anderen historische cultuur snuiven op een oude sugar cane farm. Ik
koos zelf uiteraard voor het laatste. Na een mooie tocht over een Interstate op palen over een
moeras kwamen we aan bij de Laura Plantation. Hier kregen we een leuke en zeer interessante tour
over het landerij. Na deze leerzame excursie besloten we nog even een biertje te drinken in een
kroeg in Hill-Billy land. De ‘Swamp Shack’ leek ons hiervoor de uitgelezen mogelijkheid. Dit
resulteerde in leuke gesprekken over het onbekende ‘The Netherlands’.
Om de maagjes te vullen na een lange en zware dag deden wij de ‘Santa Fe Steak & Grill House’ aan.
Hier werden wij meteen hartelijk ontvangen door een leuke serveerster – waar Rogier al vrij snel
verliefd op werd. T-bone steaks van 18 Oz (ongeveer 550 gram) kregen de klus geklaard.

Nadat alle verschillende groepen ‘s avonds weer op het thuishonk terug waren, konden de plannen
voor het avondprogramma ontworpen worden. Dit verliep uiteraard weer stroef, omdat er binnen
onze logge organisatie te veel consultants actief zijn. Een aantal gingen naar een College party terwijl
de meesten naar de Frenchemen Street gingen (ook wel Freshmen Street genoemd). Hier
aangekomen gooide Daan B. bier kapot op de grond, schuivelde Sam met een leuke schone en leerde
Thom een leuk meisje van ons hostel kennen. De supply van Blue Ribbon en Miller High Life was
helaas niet gedimensioneerd op onze groep, daardoor moest er op een gegeven moment een nieuwe
kroeg uitgekozen worden.

