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SV 00568  -  gegevens inzake verharding 

 

Geachte heer Peeters, 
 
Via het WIS (Wegen informatie systeem) zijn op detailniveau gegevens beschikbaar over de 
materiaalsoorten die beheerd worden op het openbaar domein. 
Deze gegevens zijn beschikbaar voor elke Gentenaar via het open data platform van de Stad: 
https://data.stad.gent/explore/dataset/wis-
gent/information/?location=11,51.0838,3.71282&basemap=jawg.streets 
 
Op basis van de materiaalsoorten kunnen we per straat het aantal verharde en onverharde 
materiaalsoorten sommeren om een duidelijk zicht te hebben op de verhardingsbalans per straat. Via de 
jaarlijkse inventarisaties kunnen we de evolutie per jaar in beeld brengen. 
 
Wat betreft de verhardingsbalans per straat (zonder parken mee te rekenen) geeft onderstaande tabel de 
verhardingsbalans weer voor het OD in beheer van Stad Gent en de evolutie tussen 2015 en 2020. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

oppervlakte verhard 
SG (in m²) 

9.893.842 10.236.703 10.260.987 10.173.000 10.176.983 10.184.750 

totale oppervlakte 
SG (in m²) 

13.767.198 14.073.633 14.104.670 14.034.743 14.133.375 14.252.798 

 71,87% 72,74% 72,75% 72,48% 72,01% 71,46% 

 
Bovenstaande cijfers tonen aan dat de ontharding in het bestaand openbaar domein compenseert ten 
opzichte van nieuw verhard openbaar domein (vb. verkavelingen). Want door de groei van de stad en 
nieuwe ontwikkelingen voor wonen en/of bedrijvigheid komt er nog regelmatig nieuwe verharding bij. 
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Relatief zien we een daling van het aandeel van de verharde oppervlakte in de totale geïnventariseerde 
oppervlakte van het OD in beheer van Stad Gent (bvb. van 72,75% in 2017 naar 71,46% in 2020). 
 
Onderstaande figuur toont aan dat per straat de verhardingsbalans kan weergegeven worden: 

 
 
Het bovenstaande voorbeeld geeft bijvoorbeeld een zicht op het aantal ontharde m² door het 
heraanlegproject rond het Drongenplein. 

Met vriendelijke groeten 
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