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120 ESGLÉSIES EN TOTAL. NOMÉS 4 ANTERIORS A 1800. APROXIMADAMENT UN 50% AMB PROBLEMES FINANCERS I D’ASSISTÈNCIA | 7 BUIDES I 4 AMB UN FUTUR CANVI D’ÚS 

ROTTERDAM

EL PORT DE ROTTERDAM

PORT MÉS GRAN D’EUROPA

CENTRE INDUSTRIAL I LOGÍSTIC MÉS GRAN D’EUROPA

1962-2002. PORT MÉS TRANSITAT DEL MÓN

2002-ACTUALMENT. TERCER POT MÉS TRANSITAT DEL MÓN, 
DARRERE DE SINGAPORE I SHANGAI

TRÀNSIT DE 35.000 VAIXELLS DE MAR I 133.000 VAIXELLS DE 
RIU CADA ANY. 

430 MILIONS DE TONES DE MERCADERIES SÓN DESCARRE-
GADES CADA ANY

CREIXEMENT DE ROTTERDAM DE 1940 A 2012 MORFOLOGIA DELS DIFERENTS BARRIS I ZONES. ZONES SECONS SECTOR. Urbana, empresarial, industrial i agrària

AIGUA I ZONES VERDES BARRIS DE LA CIUTAT I LA SEVA DENSITAT vIES DE CIRCULACIÓ DE TRANSPORT PRIvAT TRANSPORT PÚBLIC. Metro, Tram i Bus TREN

1. CREIXEMENT DE ROTTERDAM ENTRE 1940 
I 2012

És interessant observar el creixement entre 1940 
i 2012 perquè el 14 de maig de 1940 es va donar 
el bombardeig que va destruir quasi la totalitat 
de la ciutat. 

Podem observar la rapidesa de creixement de la 
ciutat després d’aquesta destrucció seguint els 
preceptes de l’arquitectura moderna. 

També podem observar que els primers esforços 
es van posar a la part central i pròxima a la costa, 
deixant les zones exteriors per a més endavant. 

“It will be beautiful. Rotterdam will be a beautiful 
city.” Rotterdam will be spacious, it will have the 
elegance of a metropolis: the speeding traffic, 
the broad boulevards, all the tall buildings will 
generate a sense of bustle that blends harmo-
niously with modern life. It will not be easy-go-
ing, but today we would prefer to see a row of 
gleaming cars than a carriage full of old ladies, 
and we feel more at home in a shop faced in 
glass and mirrors than in an antiquated grocery 
store, where the pleasant scent of cloves, soap 
and candy stimulates us. Rotterdam will be our 
city, the city of twentieth-century people.
Rein Blijstra, in Het vrije volk 12-11-1952

2. MORFOLOGIA DELS DIFERENTS BARRIS I 
ZONES

L’estudi i observació de les diferents morfologies  
denota una gran variació dins de la ciutat. Des 
de la part central, més densa, on podem trobar 
gratacels i cases entre mitgeres de força alçada 
a les parts més exteriors dominades per la ciutat 
jardí o el bloc aïllat. 

La zona Nord del Niewe Maas es caracteritza per 
la predominació de la ciutat jardí, mentre al Sud 
es poden trobar més els polígons de blocs aïl-
lats amb enjardinat entremig. Aquest diferència 
es pot relacionar amb la classe social existent a 
ambdós llocs, més benestant a la zona Nord i 
amb  més problemes econòmics a la Sud. 

3. ZONES SEGONS SECTOR

En aquesta imatge podem observar la distri-
bució dels difernts sectors a la ciutat. A la part 
central observem una predominància del sector 
rural, amb algunes àrees de sector empresarial. 

Als extrems de la ciutat predomina el sector 
agrari, sobretot a l’àrea sud. 

El sector industrial es troba íntimament lligat a 
la costa, sobretot a la zona oest del Niewe Maas. 

4. AIGUA I ÀREES VERDES 

La presència de canals a la ciutat és força reduïda 
a Rotterdam si ho comparem amb altres ciutats 
Holandeses, com Àmsterdam, Utrecht o Delft. 
Malgrat tot, la importància del Niewe Maas i la 
seva situació geogràfica és el que li dóna a la ciu-
tat el seu potencial comercial.  

L’àrea verda més important de Rotterdam està 
intimament lligada a una zona d’aigua, el llag 
Kralingse Plas. Moltes de les altres zones verdes 
es basen en l’activitat esportiva per a l’aire lliure. 

5. BARRIS DE LA CIUTAT I LA SEVA DENSITAT

En general la densitat dels barris disminueix pro-
porcionalment a la seva distància del centre. No 
obstant, el propi centre n’és una excepció, amb 
una densitat inferior als barris del voltant per 
l’alta presència d’oficines i sector terciari. 

6. vIES DE CIRCULACIÓ DE TRANSPORT PRI-
VAT

Es caracteritzen per la presència d’ún cinturó cir-
cular que envolta l’àrea central de la ciutat i de 
grans vies connectores contraposades als recor-
reguts peatonals interiors. Els barris perifèrics es 
caracteritzen per unes circulacions basades en el 
cul de sac i les directrius de la ciutat jardí. 

7. TRANSPORT PÚBLIC

Es basa en la predominància del tram com a 
transport públic principal per desplaçar-se a l’in-
terior d’una ciutat. 

El metro té dues directrius principals (nord-sud, 
est-oest) que es creuen al centre de la ciutat 
però deixa moltes zones fora del seu abast. El 
tram proporciona més connexions a la zona cen-
tral, anant desapareixent progressivament a la 
perifèria, la qual es basa en el sistema de busos.  

8. EL TREN

El tren és un element molt principal en la comu-
nicació dels Països Baixos, on les ciutats d’organ-
itzen en forma de contel·lació en el territori amb 
molts nuclis urbans de petita dimensió i poca 
distància entre ells. 

Per aquesta raó, el tren és un sistema de trans-
port altament utilitzat, tant per desplaçar-se de 
ciutat a ciutat com per abastir grans distàncies 
dins d’un mateix nucli urbà. 

La presència de diverses estacions força fre-
qüents dins de Rotterdam fa que aquest trans-
port guanyi importància dins la ciutat. Alhora, 
la importància de Rotterdam Centraal, punt de 
conexió per viatjar a altres països, converteix la 
ciutat en un punt neuràlgic en relació al trans-
port ferroviari. 
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