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BURGEMEESTER VAN DE MORTEL LEGT EERSTE STEEN 
MARKTVELDPLEIN IN CENTRUM VAN VUGHT  

  
Burgemeester Van de Mortel heeft op woensdag 2 november de symbolische eerste 
steen gelegd van het nieuwe woon-winkelgebied Marktveldplein in het centrum van 
Vught. Dit gebeurde in het bijzijn van investeerder Green Real Estate en gedelegeerd 
ontwikkelaar Bouwaccent, de gemeente, bouwer Burgtbouw en de kopers van de 
woningen. Marktveldplein is een centrumontwikkeling die wonen, winkelen, ontspannen, 
ontmoeten en verblijven voor jong en oud combineert. 
  

 

vlnr Robert Verheijden, Bouwaccent, Richard Dallinga, Green Real Estate, 

burgemeester Van de Mortel, Herman van der Burgt, Burgtbouw 

 
Het nieuwe, duurzame woon-winkelgebied Marktveldplein wordt gerealiseerd in het 

oostelijk deel van het centrum. Het omvat in totaal 87 woningen, 12 winkels en 2 

horecavoorzieningen. Op de Albert Heijn komt een daktuin voor gezamenlijk gebruik en 

parkeren gebeurt ondergronds.  



De vergunning voor de nieuwbouw is begin 2021 verleend waarna direct gestart is met 

sloopwerkzaamheden. In september 2021 is aansluitend begonnen met de bouw. 
De totale ontwikkeling wordt gefaseerd gebouwd. In de eerste fase wordt het Raadhuys 

gebouwd met 62 appartementen, 9 winkels – waaronder de Albert Heijn en Gall & Gall – 

Bruna en Etos en een horecaruimte. Deze fase wordt naar verwachting medio 2023 

opgeleverd. In fase twee volgt de nieuwbouw van de Baron met circa 10 appartementen 

en 3 winkels en die van het Koetshuis met ongeveer 12 appartementen, 3 

patiowoningen en een horecaruimte. 
 

Roderick van de Mortel, burgemeester van Vught: “Voor veel Vughtenaren is de 

Marktveldpassage een herkenbare plek met veel herinneringen waar nu iets nieuws 

voor terugkomt. Ik ben trots dat ik vandaag de symbolische eerste steen heb mogen 

leggen van de nieuwbouw. Het centrum wordt een aantrekkelijke plek voor winkelen, 

werken, ontmoeting en verblijf waar het voor iedereen goed toeven zal zijn. Het geeft 

ons centrum een kwaliteitsimpuls waar jong en oud zich thuis zal voelen.” 

 

Antwoord op veranderende behoeften 

Woon- en winkelcentrum Marktveldplein komt op de plek van de voormalige 

Marktveldpassage en geeft antwoord op de veranderende behoeften van vandaag en 

morgen. Van oudsher lag op deze plek de nadruk op winkelen. Met de nieuwbouw van 

het Raadhuys, de Baron en het Koetshuis wordt het een levendigere plek die wonen, 

recreëren en ontmoeten combineert met winkelen. Het plan is ontwikkeld met respect 

voor dat wat er al is – passend bij het dorpshart en de woningen in de buurt – maar met 

de allure van nu die tot uitdrukking komt in de manier van bouwen, de constructie en de 

duurzaamheid van het project. 

 

Richard Dallinga, CEO Green Real Estate: “Nu de verdiepingsvloeren zijn gestort zal 

voor de Vughtenaren de nieuwbouw steeds zichtbaarder worden. Dit is dus een mooi 

moment voor deze symbolische handeling.”   
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Noot voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
  
Syrinx pr & communicatie | pers@syrinxpr.nl | 010 3076650 
  
Over Green Real Estate 
Green Real Estate is opgericht in 2005 en is een betrokken vastgoedinvesteerder met een solide 
fundament in het ondernemerschap van de familie Zeeman. Wij investeren, ontwikkelen en 
managen mixed-use vastgoedoplossingen die wonen, werken, winkelen en recreëren 
combineren. Dit doen we voor alle generaties woningzoekenden, met winkelgebieden die ook 
sociale ontmoetingsplekken zijn en met werkomgevingen die mensen verbindt en samenbrengt 
zodat ze optimaal kunnen presteren in moderne en gezonde omgevingen. Onze duurzame, 
hoogwaardige ontwikkelingen hebben een eigen signatuur maar staan altijd in verbinding met de 
omgeving. Op elke plek waar we actief zijn, werken we samen om steden en stedelijke gebieden 
te blijven verbeteren. 
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