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RTT-site vier maanden 
lang evenementenplein
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RTT-site vier maanden 

Projectontwikkelaars willen toekomstige bewoners warm maken voor De Bonnefant 

lang evenementenplein
Hasselt krijgt er tijdelijk twee 
stadspleinen en een belevingscen-
trum bij in het voormalige RTT-ge-
bouw op de hoek van de Paardsde-
mer- en Bonnefantenstraat. Er 
komen in de zomermaanden onder 
meer een openluchtcinema, 
straattheater en sportmanifesta-
ties tot wanneer de werkzaamhe-
den beginnen voor het nieuwe 
woonproject De Bonnefant.

Guy THUWIS

De RTT-gebouwen in hartje Has-
selt zijn aangekocht door project-
ontwikkelaars DMI Vastgoed en 
Group MC die er een groot woon-
project willen realiseren. Het pro-
ject De Bonnefant mikt op jong en
oud. Er komen 30 studentenka-
mers, 49 appartementen, 37 assis-
tentiewoningen, drie commerciële
ruimtes en vijf skyhouses boven-
op het oude RTT-gebouw in de 
Paardsdemerstraat dat gereno-
veerd wordt. De meer recente ge-
bouwen uit de jaren 70 in de Bon-
nefantenstraat worden gesloopt
en vervangen door nieuwbouw.

Groene kloofGroene kloof
Aan de Demerstraat (ter hoogte 
van het standbeeld van het De-
mermanneke) komt er een door-
steek – een ‘groene kloof’ door de
flatgebouwen – richting kunsten-
centrum Z33. Als alles goed gaat,
kunnen de eerste bewoners eind 
2020, begin 2021 in hun apparte-
ment. De aannemers zullen tij-
dens de werken speciale bouw-
technieken hanteren zodat de hin-
der voor de omgeving tot het 
minimum beperkt wordt.
Op dit moment loopt het open-
baar onderzoek voor de bouw-

aanvraag. Als de vergunning
wordt afgeleverd, gaat de schop in
de grond in het najaar. “Zolang de
werken niet starten, kunnen we de
site teruggeven aan de mensen”, 
zegt Philip Demot van DMI Vast-
goed. “Dankzij de beleving de ko-
mende maanden kunnen we ook 
het potentieel van de site tonen
aan toekomstige bewoners”, al-
dus Willem Broux (Group MC).

StraatbasketStraatbasket
Het stadsbestuur reageert zeer te-
vreden op het tijdelijke aanbod.
“Hasselt krijgt er twee nieuwe
pleinen bij en een belevingscen-
trum voor allerlei evenementen”, 

zegt schepen van Ruimtelijke Or-
dening Tom Vandeput (CD&V). 
“De ‘geheime cinema’ kan een
fantastische invulling geven op 
warme zomeravonden. We den-
ken ook aan een extra editie van 
het openluchtaperitief Aper’au, 
aan creatieve workshops of een
wedstrijdje straatbasket in samen-
werking met Limburg United.
Ook aan de organisatoren van
Theater op de Markt en Jenever-
feesten zullen we vragen om deze
site op te nemen als een van hun 
openluchtlocaties.”
XVerenigingen kunnen zelf een idee voor 

een evenement voorstellen op www.de-
bonnefant.be

Een toekomstbeeld vanop de Bonnefantenstraat. 
Rechts de nieuwe gevel van Z33, links de Paards-
demerstraat. Vanaf Z33 loopt er een doorsteek 
door De Bonnefant tot de Demerstraat.  FOTO RR

Projectontwikkelaars Philip Demot (l.) en Willem Broux.  FOTO SERGE MINTEN


