Route to Shell Headquarters
By public transport from station The Hague CS
Take tram 9 direction Scheveningen Noorderstrand or bus
22 direction Duindorp.
■ Exit the tram at Laan Copes van Cattenburch and cross
over Raamweg. Go straight on into the Carel van
Bylandtlaan, where the C16 entrance is to your left and the
C23 entrance (and La Résidence) to your right. For O2,
continue ahead till Oostduinlaan and turn right.
■ Exit the bus at stop Groenhovenstraat, walk back towards
Carel van Bylandtlaan and enter the street. The C16 entrance
is to your right and the C23 entrance (and La Résidence) is
to your left. For O2 choose stop Wassenaar-seweg and walk
straight on towards Oostduinlaan 2.
■ For information on train, bus and tram travel please visit
www.9292.nl

Met openbaar vervoer vanaf Den Haag CS
Neem tram 9 richting Scheveningen Noorderstrand of
bus 22 richting Duindorp.
■ Stap de tram uit bij halte Laan Copes van Cattenburch
en steek de Raamweg over. U loopt de Carel van
Bylandtlaan in waar links de C16-ingang is en rechts de
C23-ingang (en La Résidence). Voor O2, ga door tot
Oostduinlaan en sla hier rechtsaf.
■ Stap de bus uit bij halte Groenhovenstraat, loop terug
richting Carel van Bylandtlaan en loop de straat in, waar
rechts de C16 ingang is en links de C23-ingang (en La
Résidence). Voor O2, kies halte Wassenaarseweg en loop
rechtdoor richting Oostduinlaan 2.
■ Bezoek voor informatie over trein-, bus- en tramtijden
www.9292.nl

By public transport from Schiphol Airport
Take the train to The Hague Central Station. Then follow the
instructions above.

Met openbaar vervoer vanaf Schiphol
Bij aankomst op Schiphol neemt u de trein naar Station
Den Haag Centraal. Volg dan de instructies hierboven.

By car
At the end of the A12 (Utrechtsebaan), turn left (towards
Kijkduin). At the traffic lights at the end of Zuid Holland-laan
turn right into the Koningskade, after the 3rd set of traffic
lights turn right into the 2nd street. This is the Groenhovenstraat, where the Shell’s underground car park is.

Met de auto
Aan het eind van de A12 (Utrechtsebaan) slaat u linksaf
(richting Kijkduin). Bij de stoplichten aan het eind van de
Zuid Hollandlaan slaat u rechtsaf de Koningskade in, na
het 3e stoplicht de 2e zijstraat rechtsaf. Dit is de Groenhovenstraat waar Shells parkeergarage is.

Due to maintenance work on Raamweg/Koningskade in Q2-Q3 2017, your journey to our office will be affected.
For the most accurate route check www.raamwegdenhaag.nl

Address/Adres
Shell Headquarters
Carel van Bylandtlaan 16
2596 HR Den Haag
O2
Oostduinlaan 2
2596 JM Den Haag

