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Opgave 8  Maastricht Céramique
Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave
horen.
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De traditionele industrie is grotendeels uit Nederland verdwenen. Ook in
de wijk Céramique in Maastricht (zie bron 1) is dit gebeurd.
Geef van het verdwijnen van de traditionele industrie uit Nederlandse
steden zoals Maastricht
 een oorzaak op mondiale schaal;
 een oorzaak op lokale schaal.
Gebruik bron 1.
De nieuwe inrichting van Céramique past in het compacte stadbeleid dat
als doel heeft verschillende functies een plek te geven in de stad.
Geef aan
 op welke manier in Céramique invulling wordt gegeven aan dit beleid.
 waarom de overheid dit beleid voert.
Gebruik de bronnen 1 en 2.
De ligging en het industriële verleden van Céramique maken de wijk
geschikt voor de herontwikkeling zoals die in bron 1 is beschreven.
Geef aan waarom Céramique
 gezien de ligging geschikt is voor deze herontwikkeling;
 gezien het industriële verleden geschikt is voor deze herontwikkeling.
Gebruik atlaskaart 28B.
Maastricht is een belangrijk centrum in Zuid-Limburg. Als je uitzoomt, kun
je tot de conclusie komen dat Maastricht een ongunstige relatieve ligging
heeft, maar ook dat Maastricht een gunstige relatieve ligging heeft. Dit is
afhankelijk van het schaalniveau waarnaar je uitzoomt.
Beredeneer dat je op verschillende schaalniveaus tot een andere
conclusie kunt komen over de relatieve ligging van Maastricht.
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Opgave 8  Maastricht Céramique
bron 1
Céramique in Maastricht
De nieuwe wijk Céramique ligt op de oostelijke Maasoever in Maastricht.
In Céramique was in het verleden de gelijknamige aardewerkfabriek
gevestigd. Toen deze fabriek haar poorten sloot bleef een grote vlakte
van 23 hectare over in de stad. In de jaren negentig vond op dit terrein
herontwikkeling plaats. Nu bestaat de wijk uit luxe en dure appartementen
en uit kantoren, winkels en horecagelegenheden. Ook het
Bonnefantenmuseum en een theater zijn er gevestigd. Hier en daar is nog
een overblijfsel uit het verleden blijven staan, bijvoorbeeld een oude
fabriekshal of een oude stadsmuur. Aan de Maas ligt een boulevard met
een park. Céramique ligt op loopafstand van het station. Via een
voetgangersbrug is de wijk verbonden met de binnenstad op de westelijke
Maasoever.
Nieuwe appartementen in Céramique met op de voorgrond een toren
van de middeleeuwse stadsmuur van Wijck
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bron 2
De ligging van Céramique in Maastricht
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