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Deze woensdag betekent alweer dat we de helft van de excursies in San Francisco gehad hebben en
dat het einde van de studiereis toch echt nadert. Nadat de dag commissarissen voor de derde dag op
rij zich niet aan de tijd hielden die in de information package vermeld stond, mochten we dus weer
om kwart voor 8 bij de ingang van het hostel verzamelen. De bestuurders hadden rond half 8 de
mooie Amerikaanse size auto’s opgehaald en iedereen moest snel instappen. Toen begon de rit naar
het South Bay Salt Pond Restoration Pond Project, een van de grootste projecten aan de westkant
van Amerika in het herstellen van wetlands.
Ongeveer een uur later nadat we vertrokken waren van het hostel, met een aantal kleine files
tussendoor, kwamen we aan in een stuk rustigere omgeving dan waar we vandaan kwamen. Toch
weer een teleurstelling voor de meeste deelnemers dat we weer te vroeg aankwamen bij een
excursie, maar er waren ook een aantal die op een bankje genoten van de zon, de rust en de natuur
rondom zich. Rond half 10 (een half uur nadat we waren aangekomen) begonnen we weer met
Martijn’s welbekende praatje (dit keer zonder slides) en daarna werd verteld over hoeveel wetlands
er verdwenen waren in de Bay (90 procent) en hoe deze plek zich heeft ontwikkeld over de tijd en
hoe ze hopen het in de toekomst weer te hebben hersteld (meer informatie in het visit report). Net
zoals in New Orleans kregen we weer een tour met de auto en stops tussen de wetlands door.
Gelukkig waren de stops en afstanden beperkt en werkte het weer ook mee, ondanks alsof het bij
Alex leek alsof het winter was.
Nadat we veel vogels gezien hadden en pickle weed gegeten hadden, was het rond 12 uur weer tijd
om de plek te verlaten. Onze gids van de excursie gaf nog aan dat een ander gebied waar zij ook aan
werkten, de headquarters van Facebook aan drie kanten omringt en dat Silicon Valley ook niet ver
weg meer was. Met de gehuurde auto’s zijn de meeste daar nog langsgereden, maar daarna ieder
hun eigen weg gegaan. De Facebook headquarters zagen er van buiten toch een beetje somber uit,
maar van de verhalen die we hoorden, moeten we maar geloven dat het erbinnen veel fancier is:
een grote nagemaakte straat met veel coffeeshops en winkeltjes om iets te eten en drinken. Daarna
zijn de meeste nog langs Lands End gegaan, maar allemaal op een ander tijdstip. De auto waarin ik
mee was heeft nog een stukje Pacific Highway gereden. Hier zijn we allereerst gestopt aan een stuk
van de Oceaan waar surfers aan het surfen waren. Ook de Zonnekoning was hierdoor geobsedeerd
waardoor hij niet doorhad dat er een golf kapotsloeg op de kant en zijn t-shirt helemaal nat maakte.
Dit was niet de enige stop waar mensen met een nat kledingstuk of schoeisel terugkwamen, bij de
volgende stop aan een ander strandje tussen de rotsen kwamen er nog een aantal terug met natte
schoenen. Na nog even in de zeewind te hebben rondgelopen, zijn we daarna maar weer snel
doorgegaan richting Lands End. Hier heeft iedereen de Golden Gate Bridge vanuit de zeekant gespot
en een aantal mooie foto’s gemaakt!
Toen was het weer tijd om richting het hostel te gaan, want om 7 uur moesten alle auto’s weer
worden ingeleverd. Na te hebben getankt was er nog het goede idee om de kronkeligste straat te
gaan rijden: Lombard Street! Hiermee heeft Coen zijn beste stuurtechnieken laten zien en doet
daarmee een grote stap richting ‘de beste bestuurder van de studiereis’ (:P). Toen we thuis kwamen
was iedereen erg geobsedeerd door het final debate tussen Donald Trump en Hillary Clinton, waarin
Trump toch graag nog even duidelijk wilde maken dat hij die Emmy echt had moeten winnen
toentertijd. Op een gegeven moment was iedereen toch wel hongerig en gingen de meeste bij the
Hall (meerdere foodtentjes) eten en zijn er nog een aantal naar de Cheesecake Factory geweest om

een stuk machtige cheesecake te halen. De avond was niet veel anders dan de andere: de helft was
weer bezig met bierspelletjes en een ander deel was weer goed in gesprek met Sergei 

