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Zoals we inmiddels zijn gewend ging ook vandaag de wekker alweer vroeg. Het beloofde weer een
belangrijke dag te worden met twee interessante excursies op het programma. Maar het was niet
zomaar een dag want Bart was jarig! En daar hebben we natuurlijk even bij stil gestaan. Door Paul
werd snel en vakkundig de feestversiering aan de parasol bevestigd, natuurlijk voordat de jarige naar
buiten kwam. Vervolgens is er uit volle borst gezongen en gefeliciteerd.
Geen tijd te verliezen want om half negen moesten we alweer rijden. Na een kleine drie kwartier
bereikten we – met een rookgordijn van honderden meters en een regen van opspattend wegpuin –
de locatie van het West Closure Complex. Hier hebben we mogen ervaren hoe er een enorme
hoeveelheid water werd doorgepompt (voldoende om een Olympisch bad in drie seconden te vullen)
tijdens een test. Eenmaal per twee weken wordt het pompstation getest, tot onze grote verbazing. In
Nederland doen we dat veel minder vaak.
Met een rondleiding langs onder andere de generatoren, de pompen, de sluis en het
operatiecentrum hebben we een goed beeld gekregen van het complex. Interessant ook om te zien
hoe een redelijk vergelijkbaar complex als bij het Permanent Canal Closures & Pumps project in de
bouwfase uiteindelijk zal functioneren. Tot grote verassing is er geen echte groepsfoto genomen op
de locatie, dus hebben we in volle vaart via de grindweg het terrein weer verlaten. Maar dan toch
nog even stoppen?! Ja inderdaad. Op een dijkje langs de waterweg nabij het pompcomplex hebben
we weer een nieuwe groepsfoto genomen. Maar dat was niet het enige. Bart zijn verjaardag kon
natuurlijk niet voorbijgaan zonder een heerlijke verse Duitse chocoladetaart van de Walmart te
hebben gegeten. Iedereen heeft genoten van een goed stukje taart. Kai – die als chief of the day een
belangrijke dag had – heeft in het bijzonder genoten van met name de taartverpakking en de
studiereisbanner. De jarige zelf had iets teveel taart gegeten en begon dezelfde symptomen te
vertonen als Alex eerder deze reis.
Na dit feestelijke intermezzo – dat bovendien een extra feestelijk tintje kreeg door een concert van
claxonnerende auto’s – heeft iedereen zijn weg vervolgd. Zelf ben ik met een groep na een tijdje
rondrijden, zoekend naar een pittoresk, lokaal en goed restaurantje (misschien zelfs met Gumbo op
de kaart) terechtgekomen wij Wendy’s. Meteen daarna even ervaren hoe groot de Walmart nou
eigenlijk is. Bij de kassa heb ik weer eens gemerkt dat The Big Easy cultuur hier heerst. Zonder enig
tempo werd er afgerekend door een klant die gewoon een praatje hield en even de vakantieplannen
besprak met de caissière, terwijl er een rij klanten stond te wachten. Tja, dat zijn we in Nederland
niet gewend.
Al snel moesten we weer door want het middagprogramma liet niet lang meer op zich wachten. Het
Holy Cross Project stond in de planning. Na even zoeken druppelden we per auto binnen in een
duurzaam woonhuis waar we als visite in een kring – en sommigen zelfs op de trap – werden ingeleid
in het project.
Nadat we ook de bovenverdieping van de woning hadden bekeken zijn we naar de Mississippidijk
gelopen om te ervaren hoe het woongebied en de rivier met elkaar verbonden zijn. Na een korte
uitleg zijn we weer in colonne doorgereden naar een volgende stop. Een local uit de buurt met een
bijzonder karakter en opvallend accent heeft ons aan de oever van het Main Outfall Channel van alles
verteld over het watersysteem in het meer.

De middag is uiteindelijk afgesloten met golfen in het Citypark, op uitnodiging van Robbert en
Hanneke. We hebben de fijne kneepjes uit het vak ervaren en wat van de basistechnieken geleerd
om te slaan. Volgens Robbert hadden sommigen aardig wat talent, anderen wat minder. Golfen blijkt
toch meer een sport dan door velen gedacht. Bezweet en aangevallen door meerdere moskitos
tegelijkertijd zijn we snel naar de auto’s gespoed. Het was namelijk alweer tijd om een vorkje te
prikken en eens te bedenken wat we de volgende dag nog allemaal kunnen doen. De laatste dag in
New Orleans is namelijk al aanstaande.

