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OVER CGI 

CGI, opgericht in 1976, is een van de 
grootste dienstverleners ter wereld op 
het gebied van informatietechnologie 
en bedrijfsprocessen. CGI levert 
kwalitatief hoogwaardige business 
consultancy, systeemintegratie en 
managed services. 

Bezoek www.cginederland.nl voor meer 
informatie over CGI. 
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Routebeschrijving  
CGI in Maastricht 

PER AUTO 

Vanuit Eindhoven 

 Volg de A2 richting Maastricht; 

 Neem de N2 richting Maastricht; 

 Volg de industrienummering 21450-21500, ga bij de verkeerslichten 
rechtsaf; 

 Neem de volgende straat linksaf (Meerssenerweg); 

 Vervolg deze weg en sla rechtsaf over de spoorwegovergang; 

 Sla gelijk rechtsaf; 

 Recht vooruit bevind zich het kantoor van CGI Maastricht De Colonel.  

 Parkeren kun je onder het gebouw in  Qpark De Colonel. Het adres 
hiervan is Stationsplein 17, 6221 BT Maastricht. Vanuit de 
parkeergarage neem je kantoreningang B en vervolgens de lift naar de 
2e etage. 

 Mocht deze parkeergarage vol zijn, dan kun je parkeren in de Qpark 
parkeergarage Plein 1992. Het adres hiervan is Plein 1992 53, 6221 JP 
Maastricht. 

Vanuit Heerlen 

 Volg de A79 richting Maastricht; 

 Neem de N2 richting Maastricht; 

 Volg de industrienummering 21450-21500, ga bij de verkeerslichten 
rechtsaf; 

 Neem de volgende straat linksaf (Meerssenerweg); 

 Vervolg deze weg en sla rechtsaf over de spoorwegovergang; 

 Sla gelijk rechtsaf; 

 Recht vooruit bevind zich het kantoor van CGI Maastricht De Colonel.  

 Parkeren kun je onder het gebouw in  Qpark De Colonel. Het adres 
hiervan is Stationsplein 17, 6221 BT Maastricht. 

 Mocht deze parkeergarage vol zijn, dan kun je parkeren in de Qpark 
parkeergarage Plein 1992. Het adres hiervan is Plein 1992 53, 6221 JP 
Maastricht. 
 

PER OPENBAAR VERVOER 

 NS-station Maastricht;  

 Het CGI kantoor ligt links naast het station (vanuit het station gezien). 


