AMSTERDAM BEACH EXPRESS
een fietssnelweg van stad tot strand
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AMSTERDAM BEACH EXPRESS

Amsterdam Beach Express
De Amsterdam Beach Express is een voorstel voor
een fietssnelweg die de Amsterdamse grachten met
de badplaatsen Zandvoort en Bloemendaal aan
Zee verbindt. Met de opkomst van de e-bike wordt
de actieradius van de fietsende Amsterdammer flink
vergroot en wordt het reëel om het strand als een
volwaardige fietsbestemming te zien.
De Amsterdam Beach Express heeft de potentie
internationaal een toonbeeld te worden van
de positieve invloed van de e-bike op stedelijke
netwerken en van Amsterdam als fietsstad van nu én
de toekomst.
Toerisme
De Amsterdam Beach Express slaat meerdere
vliegen in een klap. Het maakt niet alleen het strand
toegankelijker voor fietsende Amsterdammers, het
is tevens een route met grote toeristische waarde,
een route die een reeks prachtige Nederlandse
cultuurlandschappen en oude steden met elkaar
verbindt.
Forensen
Ook voor forensen vanuit Haarlem zal de e-bike een
serieuze optie worden als Sloterdijk en Amsterdam
centrum per fiets bereikbaar zijn in een half uur. De
toekomstige ontwikkeling van wonen op Sloterdijk
en de transformatie van de Haarlemmerweg tot
stadsstraat bieden bovendien de serieuze mogelijkheid
om de fiets en e-bike een leidende rol te geven in de
inrichting van de openbare ruimte.

trein: 30-60min

auto: 60-90min

Reistijd Centrum - Amsterdam Beach op een zonnige zomerdag
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In 2014 groeide het aantal Amsterdammers naar
820.000 en bezochten ruim 5 miljoen toeristen
Amsterdam. De Metropoolregio Amsterdam
kent inmiddels ruim 2,3 miljoen inwoners. De
verwachting is dat het aantal inwoners en met
name het aantal bezoekers de komende jaren
nog flink zullen doorgroeien. De bijbehorende
verkeers- en vervoerstromen vragen om een nieuwe
vervoersbenadering waarbij de (elektrische) fiets een
cruciale rol zal spelen. Het aantal elektrische fietsen in
Nederland is inmiddels gegroeid tot ruim 1,25 miljoen
en er lijkt voorlopig geen eind in zicht. Naast ouderen
ontdekken ook gezinnen, forensen en scholieren de
e-bike en de high speed e-bike waarmee snelheden
tot 45 km/u te behalen zijn.
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De e-bike als katalysator voor een gezonde en toegankelijke metropoolregio

Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam 2040:
vergrote actieradius dankzij de e-bike

Realisatie
De potentie van de e-bike staat en valt bij de kwaliteit
van de fietssnelweg. De Beach Express maakt
grotendeels gebruik van bestaande fietspaden maar
zal hier en daar flink verbeterd moeten worden. Het
ideaal is om een gestroomlijnd traject te maken,
gekoppeld aan hoogwaardige voorzieningen zodat
de route voor zowel toeristen als inwoners van de
metropoolregio Amsterdam aantrekkelijk is. Een
mogelijk stappenplan:
1. Breng eenduidige (bijvoorbeeld gele) markering
aan langs de route zodat de weg voor iedereen
gemakkelijk te vinden is.
2. Introduceer slimme verkeerslichten en een groene
golf voor fietsen, e-bikes en high speed e-bikes.
3. Verbeter het traject door scherpe bochten aan te
passen en fietspaden te stroomlijnen en verbreden.
De fiets wordt (weer) leidend bij de inrichting van
wegen en straten.
4. Koppel voorzieningen aan de fietssnelweg: pick-up
points voor boodschappen en pakketjes, een e-bike
transferium, oplaadpunten en picknickplaatsen.

gewone fiets: 90min
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(high speed) e-bike: 50-60min

Amsterdam Beach Express
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Indicatieve route Amsterdam Beach Express

Cultuurhistorie: verbinden van iconische Hollandse landschappen
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Geschatte reistijd met e-bike (25-30 km/u)
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Impressie: E-bike transferium Amsterdam
Op de kop Haarlemmerweg-Nassauplein is ruimte voor een e-bike flagship store met verhuur, reparatie en stalling. Toeristen kunnen
hier een e-bike huren en Amsterdammers kunnen hier overstappen van gewone fiets op bijvoorbeeld de e-bike bakfiets.
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huidige situatie

Impressie: Profiel Amsterdam Beach Express
De (elektrische) fiets wordt leidend voor de herinrichting van straten: brede, doorgaande fietspaden, overzichtelijke kruispunten
met slimme verkeerslichten, afgestemd op de snelheid van (high speed) e-bikes.

huidige situatie

Impressie: Pick-up point Sloterdijk
Voorzieningen voor het gemak van de fietsforens worden gekoppeld aan fietsroutes: Pick-up points
voor boodschappen en pakketjes langs de route.

Impressie: Amsterdam Beach! (Zandvoort/Bloemendaal aan Zee)
Zon, strand en zee, toegankelijk in een uur vanaf de stad.
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