
Criterium CROW

Snelheid: 

huidige 

situatie

Kruispunten Verharding Fysieke rijrichtingscheiding
Oversteken langzaam 

verkeer op wegvakken
Fietsvoorzieningen Parkeren

Functie in het 

Netwerk

Omschrijving 50 km/h
Altijd  

voorrangsregeling

open (bijv. klinker) of 

gesloten (bijv. asfalt)

Eén rijbaan met rijrichting- 

scheiding in de vorm van minstens 

een ononderbroken asmarkering

Langzaam verkeer mag 

(gelijkvloers) oversteken op 

wegvakken met voorziening

Fietsvoorzieningen zijn 

minimaal als (rode) 

fietsstroken aanwezig.

Niet parkeren op de 

rijbaan, wel in 

langsparkeervakken.

Ontsluiten 

regionale kernen 

of toegang lokale 

omgeving

Beoordeling 

weginrichting 

Cruqiusweg Parallelweg Noord 50 nee open ontbreekt geen  niet aanwezig langsparkeervakken Toegang 30

Van Merlenlaan                                  

Vrijheidsdreef - Herenweg
50 ja open ontbreekt geen Gescheiden infrastructuur Niet Toegang 50

Camplaan ten oosten van Heemsteedse 

Dreef
50 nee open ontbreekt geen niet aanwezig langsparkeervakken Toegang 30

Camplaan ten westen van Heemsteedse 

Dreef
50 ja gesloten ontbreekt geen rode fietsstrook langsparkeervakken Toegang 50

Javalaan 50 ja gesloten ontbreekt geen rode fietsstrook (smal) langsparkeervakken Toegang 50

Sportparklaan 50 ja gesloten ontbreekt middengeleider / zebrapad Gescheiden infrastructuur langsparkeervakken Toegang 50

Johan Wagenaarlaan 50 ja gesloten
onderbroken asmarkering / 

aanwezig
middengeleider / zebrapad rode fietsstrook langsparkeervakken Toegang 50

Cesar Francklaan 50 ja gesloten middengeleider middengeleider / geregeld Gescheiden infrastructuur langsparkeervakken Ontsluiten 50

Valkenburgerlaan ten noorden van 

Valkenburgerplein
50 ja gesloten ontbreekt Zebrapad Gescheiden infrastructuur

Haaksparkeervakken / 

langsparkeervakken
Toegang 50

Valkenburgerlaan ten zuiden van 

Valkenburgerplein
50 ja gesloten middengeleider middengeleider / zebrapad

fietsstrook / gescheiden 

infrastructuur
Niet Ontsluiten  50

Kerklaan (tot Provincienlaan) 50 ja gesloten ontbreekt Zebrapad
rode fietsstrook / 

gescheiden voorziening
Langsparkeervakken Toegang 50

Provincienlaan 50 ja gesloten ontbreekt Zebrapad rode fietsstrook Niet Toegang 50

Lanckhorstlaan 50 ja gesloten ontbreekt Zebrapad Gescheiden infrastructuur Niet Toegang 50

Glipperweg (Prinsenlaan en Kemphaanlaan) 50 (30) ja gesloten ontbreekt geen niet aanwezig langsparkeervakken Ontsluiten 50

Glipper-Dreef 50 ja gesloten middengeleider middengeleider / zebrapad Gescheiden infrastructuur Niet Ontsluiten 50

Heemsteedse Dreef (N201) 50 Ja gesloten middengeleider geregelde oversteken rode fietsstrook Niet Ontsluiten 50

Heemsteedse Dreef                

Valkenburgerplein - Wipperplein
50 ja gesloten middengeleider geen rode fietsstrook Langsparkeervakken Ontsluiten 50

Eykmanlaan (tot Scholtenlaan) 50 ja gesloten middengeleider
Geen oversteek 

voorziening aanwezig
fietsstrook   Niet Toegang 50

Broeder Josephlaan - W. Denijslaan 50 nee gesloten ontbreekt geen niet aanwezig op de rijbaan Toegang 30

Leidsevaartweg 50 ja gesloten onderbroken asmarkering middengeleider Gescheiden infrastructuur Niet Ontsluiten 50

Zandvoortselaan 50 ja gesloten
onderbroken asmarkering / 

aanwezig
middengeleider / zebrapad Gescheiden infrastructuur langsparkeervakken ontsluiten 50

N208 Herenweg 50 ja gesloten onderbroken asmarkering   middengeleider  / zebrapad Gescheiden infrastructuur langsparkeervakken ontsluiten 50


