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Vught, 9 september 2021 
 

 

GREEN START BOUW CENTRUMPLAN MARKTVELDPLEIN IN VUGHT 
• Nieuwe bewoners en Wethouder Volkshuisvesting slaan eerste paal nieuwbouw 

• Oplevering fase 1 gepland voor eerste helft 2023 

Samen met enkele kopers van de woningen en Wethouder Fons Potters van gemeente Vught, 
hebben investeerder Green Real Estate, gedelegeerd ontwikkelaar Bouwaccent en bouwer 
BurgtBouw de eerste paal geslagen van de bouw van het nieuwe, duurzame woon-winkelgebied 
Marktveldplein in het centrum van Vught.  

 

Een aantal nieuwe bewoners van de woningen in het Raadhuys slaan samen met Richard 
Dallinga en Piet-Hein Erdman van GREEN, Robért Verheijden van Bouwaccent, Herman van der 
Burgt van BurgtBouw en wethouders Potters gemeente Vught op traditionele manier de eerste 

paal van de nieuwbouw    

 



 
 
   
 

  

 
 
 
In de eerste fase van de centrumontwikkeling wordt het Raadhuys gebouwd met 62 
appartementen en penthouses, 9 winkels – waaronder de Albert Heijn en Gall & Gall - en een 
horecaruimte. Er zijn op dit moment nog drie appartementen in het Raadhuys voor verkoop 
beschikbaar. In de tweede fase volgt de nieuwbouw van de Baron met 10 appartementen en 3 
winkels en het Koetshuis met 12 appartementen, 3 patiowoningen en een horecaruimte.  

Richard Dallinga, CEO Green Real Estate: “De start bouw is een belangrijke mijlpaal waar we 
lang naar hebben uitgekeken. Nadat een aantal jaren geleden duidelijk werd dat nieuwbouw 
een meer toekomstbestendige optie was dan volledige renovatie, is er veel tijd en energie 
gestopt in een plan dat recht doet aan deze plek in het centrum van Vught en dat ook 
tegemoet komt aan hedendaagse wensen op het gebied van wonen, winkelen en recreëren. 
Marktveldplein is een centrumontwikkeling die wonen, winkelen, ontspannen, ontmoeten en 
verblijven voor jong en oud combineert op een duurzame, toekomstgerichte manier.” 

Wonen en winkelen 

Het plan voor het Marktveldplein omvat kwalitatief hoogwaardige woningen met een volledig 
ondergrondse parkeervoorziening, moderne winkels en een grote, groene daktuin op de winkel 
van Albert Heijn. In totaal worden er 87 nieuwbouwappartementen en penthouses gebouwd 
waarvan 12 huur- en 75 koopwoningen. De woningen variëren in grootte van 75 vierkante meter 
voor een luxe appartement tot 190 vierkante meter voor een van de ruime penthouses. De 
woningen worden allemaal voorzien van ruime buitenruimtes en hoogwaardige afwerking en de 
verschillende materialen en kleuren in de gevels en dakbedekking geven een divers beeld. 
Daarnaast komen er in totaal 12 winkels (Het Raadhuys en de Baron) en 2 horecavoorzieningen 
(het Koetshuis en het Raadhuys). 

Wethouder Fons Potters van gemeente Vught is blij met de start bouw: “Na jaren voorbereiding 
is het zover: de sloop is voltooid en de schop kan in de grond. Vught kan uitkijken naar een 
nieuw aantrekkelijk centrum en een fijne plek om elkaar te ontmoeten, te winkelen, te wonen 
en te werken.” 

 

Artist Impression (initieel plan) nieuw woonwinkelgebied Marktveldplein  
in het oostelijke deel van het centrum van Vught  
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Noot voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Syrinx pr & communicatie: 
Ingrid Wallisch | ingrid@syrinxpr.nl | 06-20112058.  
 
Over GREEN 
GREEN Real Estate is een actieve vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar met een 
investeringsportefeuille en tal van ontwikkelprojecten in stedelijke gebieden in Nederland. Ons 
team met een expertise in vastgoed en gerelateerd leefgedrag werkt continu samen, om de 
combinatie van wonen, werken, mobiliteit en boodschappen doen in en rondom de stad te 
verbeteren. Dat doen wij met onze partners zoals ondernemers, gemeentes en andere 
eigenaren. Maar ook met alle stakeholders, tot aan de eindgebruiker toe. Daar staan wij voor 
als vastgoedinvesteerder, met een solide fundament in de familie Zeeman, sinds 2005.  
 
Over Bouwaccent Vastgoedontwikkeling 
Bouwaccent is ruim 20 jaar actief op het gebied van vastgoedontwikkeling veelal in 
spraakmakende gebiedsontwikkelingen. Bouwaccent werkt samen met een breed scala van 
professionele vastgoedeigenaren in diverse bedrijfssectoren. In de afgelopen jaren werden 
verschillende typen vastgoed gerealiseerd, waaronder grondgebonden woningen en 
appartementen, hotels, kantoren, winkels en zorghuisvesting. Onze brede ervaring maakt dat 
wij een ruime blik hebben op het initiëren, ontwikkelen, realiseren en exploiteren van 
vastgoed. 
 


