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           Routebeschrijving Shell Pernis 

Bezoekadres 

Vondelingenweg 601 

3196 KK Vondelingenplaat Rt 
Havennummer 3190 
Telefoon (010) 431 91 11 

Internet www.shell.nl/pernis 
 

De ervaring leert dat bezoekers bij gebruik van een GPS navigatiesysteem op 
verschillende plaatsen rondom ons terrein uitkomen. Daarom heeft het de voorkeur om 
onderstaande routebeschrijving te gebruiken boven een navigatiesysteem of om 

Havennummer 3190 te volgen. De Havennummers staan vermeld op de routeborden 
van Rijkswaterstaat.  

 
Bij gebruik van een navigatiesysteem, type het volgende adres in:   

Petroleumweg te Vondelingenplaat Rotterdam 
 
Als bezoeker dient u zich met een geldig legitimatiebewijs te melden bij de 

receptie van het Centraal Kantoor. De ingang van de parkeerplaats ligt aan de 
Petroleumweg te Vondelingenplaat.  

 

Openbaar vervoer 
 
Shell Pernis is zeer slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Raadpleeg www.9292ov.nl of 0900-9292 voor een reisadvies ‘van deur tot deur’. 
 

Wij adviseren u om vanaf NS station Schiedam Centrum of Metrostation Hoogvliet per 
taxi te reizen. 
 

Vervoer per auto/motor 
 
Via de A15 (vanuit oostelijke richting) 

Volg de A15 richting ‘Europoort’. Neem afslag 17. Houd links aan bij de splitsing en ga 
verder richting Hoefsmidstraat. Sla bij de verkeerslichten rechtsaf (borden Pernis).  

Bij de volgende verkeerslichten linksaf. Dit is de Vondelingenweg. Houd de rechter 
rijbaan aan en rij over de fly-over. Bij de verkeerslichten naar rechts (Petroleumweg). 
Na ongeveer 100 meter treft u links de ingang van de parkeerplaats. Het hoge gebouw 

met de Shell-schelp is het Centraal Kantoor. 
 

Via de A15 (vanuit westelijke richting) 
Houd na de Botlektunnel rechts aan en neem afslag 17 (Hoogvliet).  
Bij de verkeerslichten rechtdoor. Rij de grote kruising over en houd rechts aan, richting 

Pernis. Bij de eerste verkeerslichten linksaf. Dit is de Vondelingenweg.  Rij over de fly-
over. Bij de verkeerslichten naar rechts (Petroleumweg). Na ongeveer 100 meter treft 

u links de ingang van de parkeerplaats. Het hoge gebouw met de Shell-schelp is het 
Centraal Kantoor. 

 
Vanaf Hoogvliet (Spijkenisse) 
Volg De Aveling in noordelijke richting: bij de verkeerslichten (t.h.v. Mc Donald’s) 

rechtsaf, richting Pernis. Bij de volgende verkeerslichten linksaf.  

http://www.shell.nl/pernis
http://www.9292ov.nl/
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Dit is de Vondelingenweg. Rij over de fly-over. Bij de verkeerslichten naar rechts 
(Petroleumweg). Na ongeveer 100 meter treft u links de ingang van de parkeerplaats.  

Het hoge gebouw met de Shell-schelp is het Centraal Kantoor. 
 

Via de A4 (vanuit noordelijke richting) 
Volg de A4 richting Europoort. Na de Beneluxtunnel rechts aanhouden.  
Neem de eerste afslag (17). Aan het einde van de afslag, bij de verkeerslichten 

rechtsaf. Bij de volgende verkeerslichten linksaf. Dit is de Vondelingenweg. Houd de 
rechterrijbaan aan en ga over de fly-over. Bij de verkeerslichten naar rechts 

(Petroleumweg). Na ongeveer 100 meter treft u links de ingang van de parkeerplaats. 
Het hoge gebouw met de Shell-schelp is het Centraal Kantoor.  
 

 
Foto: ingang parkeerplaats Centraal Kantoor, gelegen aan de  

Petroleumweg te Vondelingenplaat Rt. Havennummer 3190 

 

 

 


