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Asociale autostad
houdt van fietsers

DIE DE R IK  VA N  H O O G ST R AT E N
IN  LO S A N G E LE S

V
an de vele manieren om een goed humeur in
één klap te verpesten, is de motoragent een ra-
dicale. Het ene moment rijd je fluitend in de
zon over Washington Avenue. Het volgende sta
je als een betrapte schooljongen naast je fiets,

braaf knikkend naar de politieman, terwijl automobilisten
grinnikend passeren.
„Weet u wat u hebt gedaan?” Officer Roynes klinkt alsof ik
de lokale Chase-bank op klaarlichte dag heb beroofd.
„Nee, sorry”, zeg ik.
„Twee rode lichten, man”, bromt Roynes van onder zijn
helm. Hij schudt zijn hoofd en zet zijn bijzonder coole Har-
ley uit. „ID, graag.”
Los Angeles staat bekend als een asociale autostad. Dat is
een verouderd beeld. Of misschien klopte het nooit, als je
beter keek in het mozaïek van rijke buurten, getto’s, kan-
toorstreken, buitenwijken en strandsteden dat LA is. Hoe
dan ook, het fietsen is al jaren in opkomst. In Venice en
Santa Monica lopen bike lanes over de meeste straten en
langs het strand. Overal zijn rijwielen te huur en fietswin-
kels duiken op onverwachte plekken op.

B ovendien is de Zuid-Californische filmstad een voet-
gangersparadijs aan het worden. „LA op het punt
om een belangrijke wandelstad te worden”: geen

kop die je in de lokale krant verwacht, maar laatst citeerde
het dagblad een rapport dat de ervaring van steeds meer
Angelenos bevestigt: „De toekomst – van een loopvriendelij-
ke, ov-vriendelijke stad – wordt nu gebouwd.”
Vergeleken met steden als New York doet LA het nog matig.
Maar door de bouw van nieuwe metrolijnen ontstaan wel
nieuwe centra voor ‘bewandelbaar urbanisme’, zegt het
rapport. Ook een nieuwe overeenkomst over de financie-
ring van een razendsnelle bullet train in Californië zal nieu-
we stations en stadsvervoer tot gevolg hebben.
In de brandende zon zinspeelt Officer Roynes daarop. Ver-
keersongevallen zijn de belangrijkste doodsoorzaak in LA,
vertelt hij, met voetgangers en fietsers bovenaan de lijst.
Dat klopt, weet ik van het Ghost Bikes-project. Ook in LA
staan steeds vaker wit geverfde ‘gee st fietsen’ permanent
geparkeerd op de plek waar iemand is doodgereden. Tij-
dens één mooi weekend in juni zijn Oscar Toldeo en Benja-
min Torres omgekomen. Beide keren reed de automobilist
weg voordat iemand de nummerplaat kon noteren. Nu
staan er treurige Ghost Bikes. Dus is het beleid van het Los
Angeles Police Department om op te treden tegen verkeers-
overtreders – alle overtreders. „En daarom staan wij hier
nu”, legt Roynes uit.

Ik knik en hou me stil. Een schat aan ervaring met de
Amerikaanse politie heeft me geleerd braaf te luisteren
en beleefd te blijven.

„Jullie willen altijd maar rechten”, zegt Roynes. „Ie de re e n
springt op de fiets en eist van alles. Maar er zijn ook plich-
ten, man.” Een vrouw in een ligfiets flitst voorbij. Ze glim-
lacht bemoedigend en steekt mijn agent een middelvinger
toe. Hij kan erom grijnzen.
De les van Roynes gaat door. Ik moet halt houden bij stop-
borden en verkeerslichten. Voorrang verlenen. Goed oplet-
ten. Het voelt als de fietsles in de tweede klas van lagere
school de Klokkenberg. Roynes wijst naar mijn kale kop.
„En zet een helm op”, gebiedt hij. „Ook goed tegen de zon.”
Ik spreek mijn tweede setje woorden. „Thank you, officer.”
Nu is het Roynes die knikt. Hij laat me gaan met een offi-
ciële waarschuwing. „Gedraag je”, zegt hij nog. Want de
volgende keer word ik bekeurd, dreigt hij, en verspeel ik
mijn Nederlandse fiets, een Van Moof. Hij start de Harley,
zwenkt Washington Avenue op en zet even zijn luidspreker
aan. „Nice bike, by the way”, galmt het over de brede weg.
Mijn goede humeur is in één klap hersteld.

‘Twee rode lichten, man,’
bromt agent Roynes van
onder zijn helm. ‘ID, graag.’


