
 

  

Helaas zat alles vannacht en 
vanmorgen een beetje tegen. Ben 
heeft een lastige nacht 

doorgemaakt. Het hoesten wil 
maar niet ophouden. Er is 
gelukkig geen koorts bij, anders 
zou je aan iets anders gaan 
denken.  
We moeten maar eens een dokter 
op gaan zoeken, want zo schiet 
het niet op. Zo heeft iedere 
vakantie wel wat. Vorig  jaar in 
New Zealand de tandarts voor 
Corry, dit jaar waarschijnlijk de 
dokter voor Ben. De ochtend ziet 
er redelijk uit.  
Een paar wolken en het is zeker 
niet koud geweest vannacht. We 
nemen een douche en breken het 
kamp op. We vertrekken richting 
Boulderdam. Beter bekent als de 
Hooverdam.   

 

Oplossingen voor 
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De dam ligt maar 50 mile hier vandaan dus 
haast hebben we niet. Even na tien uur 
rijden en op weg. De weg er naar toe, was 
er wederom een van weinig hoogtepunten.   
 
Twee rijbanen met elk twee rijstroken. 
Eentje naar het noorden en eentje naar het 
zuiden.  Maar wat ze wel handig gedaan 
hebben is dat tussen de noord en de zuid 
route er stroken gemaakt zijn, om de 3 
kilometer  ongeveer, waar je kon omkeren 
om terug te gaan.  
 
Kan je het dus niet langer aanzien. Sla 
links af en ga terug. 
 
Bij de Hooverdam zijn we niet de enige. 
Maar voor dat je er bij kan komen wordt de 
camper eerst aan een bominspectie  bloot 
gesteld. Alle luiken en deuren moeten 
worden opgemaakt en er wordt even in 
gekeken of we niets  illegaals bij ons 
hadden.  

Je kan maar beter zeker van de zaak zijn. 
We parkeren de RV op een parkeerplaats 
redelijk dicht bij, voor het bedrag van 7 
dollar. Maar dat scheelt ons wel een heel 

eind lopen. 

En er was ruimte. We lopen terug over 
de dam richting het Bezoekerscentrum 
en ondergaan wederom een 

veiligheidscontrole. Tassen en jassen 
worden gecontroleerd door 
Röntgenstralen.  
We gaan voor de tour die naar 
beneden gaat. Na 3 kwartier wachten 
mogen we eerste een film van de 
Hooverdam bekijken en daarna 
worden we als zeer gewillig vee naar 
de liften gebracht.  
We dalen af tot aan de buizen waar 
het water door gaat. Ook hier krijgen 
we uitleg over het  groter dan groot 
project van de 6 Amerikaanse staten 
die dit samen geflikt hebben. 
 Na ruim 2 en een half uur komen we 
weer aan bij de camper.  
 
Het is weer… ja ik moet het zeggen…. 
prachtig…. 

 

HOOVERDAM 

 
De Hoover Dam is 
een betonnen 
boogdam in de 
Colorado River ter 
hoogte van de Black 
Canyon (op de grens 
tussen de 
Amerikaanse staten 
Arizona en Nevada). 
De dam –  d ie 48 
kilometer ten 
zuidoosten van Las 
Vegas ligt – is 
vernoemd naar 
Herbert Hoover die 
een sleutelrol 
speelde bij de bouw 
van de dam, eerst 
als Secretary of 
Commerce (Minister 

van Handel) en later 
als president van de 
Verenigde Staten. 
Hoover Dam werd 
gebouwd door Six 
Companies 
Incorporated, onder 
le iding van Frank 
Crowe. De bouw 
begon in 1930 en 
werd in 1936 
afgerond, ruim twee 
jaar voor de 
geplande datum. De 
dam wordt uitgebaat 
door de Bureau of 
Reclamation van het 
U.S. Department of 
the Interior (het 
Ministerie van 
Binnenlandse 

Zaken).  

Niet de enige bij de Hooverdam. 



Voor wat we tot nu toe gezien hebben is het een aardig greppeltje. Ze hebben heel wat  afgegraven om die uitholling 
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Na onze lunch wordt het laatste stuk wederom 
door Corry gereden. Ze voelt zich al aardig 
thuis achter het stuur. We gaan op weg naar de 
KOA in Las Vegas. We komen van een stuk 
niets  zo in een drukke stad met veel auto’s 
viaducten en vrachtauto’s.  
De camping  is makkelijk te vinden via onze 
Tomtom. Als we die niet hadden gehad, was het 
toch wel iets moeilijker geworden.  
 
Ze hebben plek zat en we vragen gelijk of er een 
dokter in de buurt is. 

 

HOOVERDAM 

KENMERKEN 

 

Bouwperiode: 
20 april 1931 - 1 
maart 1936 
 
Bouwkosten: $49 
miljoen 
(tegenwoordige 
bouwkosten $676 
miljoen)  
 
Hoogte dam: 221,40 
meter (op één na 
hoogste dam in de 
VS) 
 Dikte damwand: 15 
meter aan de top, 
uitlopend tot 200 
meter aan de voet 
Volume beton: 3,33 
miljoen m3 
Verkeersdruk op de 
dam: per dag tussen 
de 13.000 en 16.000 

mensen, volgens het 
Amerikaanse 
Ministerie van 
Verkeer 
Grootte Lake Mead: 
oppervlakte van 640 
km², strekt zich 177 
kilometer uit achter 
de dam; volume 
35,200 km3 
 Op vier na drukst 
bezochte nationale 
park van de VS met 
8 tot 10 miljoen 
bezoekers op 
jaarbasis (gewoon 
verkeer over de dam 
niet meegerekend) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kopen een heerlijke warme kip en 
wat andere boodschappen en zijn pas 
om half zeven weer op het RV park.  

 
De avond is snel gevallen en er is een 
flinke wind opgestoken.  We lopen nog 
even bij de info balie binnen en 
besluiten de avond “thuis” door te 
brengen.  
 
Morgen en overmorgen tijd zat om te 
gaan kijken denken we. 
 
 

 

Onze trouwe TomTom. 

We krijgen een uitleg en een plattegrond,  hoe we er moeten komen en gaan maar eerst 
op pad. Vanmorgen was het nog een vraag  nu definitief, we gaan een dokter zoeken 
voor Ben.  
Bernardus, zoals we officieel heten hier, heeft dus een acute bronchitis.  Hij krijgt 
pillen en een drankje, en mag vanaf nu niet meer rijden. 
 

 


