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Wooncompagnie realiseert eengezinswoningen en appartementen 

 

Bouw 25 koopwoningen en 13 sociale huurwoningen 

in Watergang van start na slaan feestpaal 

Aan de rand van Watergang wordt donderdag 20 juli 2017 de feestpaal geslagen voor plan Het 
Riessenveld. Binnen dit project verrijzen 39 woningen, waarvan 13 sociale huurwoningen. 
Wooncompagnie realiseert hier vier eengezinswoningen en negen appartementen, die naar 
verwachting eind derde kwartaal 2018 worden opgeleverd. De feestpaal wordt geslagen door 
mevrouw Catharina van Riessen, die jaren op deze locatie woonde en werkte. ‘Ik ben enorm 
trots op het feit dat deze plek, waar mijn man ik vele jaren een transportbedrijf runden en met 
ons gezin woonden, een nieuwe bestemming krijgt,’ vertelt ze. Mijn dochter Heidi 
en schoonzoon Arno hebben in samenwerking met alle partijen een plan tot stand weten te 
brengen, waar ik als moeder bijzonder trots op ben.’ 

Het slaan van de feestpaal wordt bijgewoond door alle partijen die betrokken zijn bij de realisatie van 
Het Riessenveld. Ook toekomstige bewoners en directe omwonenden zijn uitgenodigd. 
 
Bijzondere uitstraling 
Het plan komt tot stand dankzij een samenwerking tussen initiatiefnemers Arno en Heidi Mommer, de 
gemeente Waterland en Wooncompagnie. ‘Het is bijzonder om betrokken te zijn bij de ontwikkeling 
van een bouwplan op de plek waar mijn schoonouders woonden,’ zegt Arno Mommer. ‘De keuze voor 
de naam voor dit bouwplan is dan ook geboren uit liefde, respect en waardering voor onze, helaas 
inmiddels overleden (schoon)vader Henk van Riessen en moeder Catharina.' 

‘Erg blij met deze woningen’ 
Wethouder Jean van der Hoeven zegt erg blij te zijn dat er in de gemeente Waterland weer dertien 
nieuwe sociale huurwoningen bijkomen. ‘In deze gemeente is veel behoefte aan dit soort woningen. 
Het is fijn dat het is gelukt om ook in dit mooie, kleinschalige plan sociale huurwoningen te realiseren.’ 

Krappe woningmarkt  
‘Gezien de huidige druk op de woningmarkt en behoefte aan huurwoningen, is het erg mooi dat wij 
deze dertien sociale huurwoningen kunnen afnemen,’ aldus directeur-bestuurder Stefan van Schaik 
van Wooncompagnie. ‘Met het realiseren van deze woningen bieden wij onze woningzoekenden de 
kans om betaalbaar te wonen op een prachtige locatie.’ 

Karakteristieke Waterlande bouwstijl 
Alle woningen binnen het plan zijn ontworpen door architectenbureau W3 uit Broek in Waterland en 
vallen op door een karakteristieke Waterlandse bouwstijl. Tot deze bouwstijl behoren onder meer 
stolpen, kaakbergen, landhuizen met keramische dakpannen, houten of bakstenen gevels en 
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getimmerde goten. De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door KBK Bouwgroep uit Volendam.  
De huurprijzen zullen naar verwachting variëren van ongeveer 590 tot 700 euro. Om in aanmerking te 
komen voor deze woningen, dienen woningzoekenden enige tijd te zijn ingeschreven bij Woonmatch 
Waterland. De woningen worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 geadverteerd. 

 


