
 
 
Siebe Steegenga en Amanda de Vries hebben bouwnummer 8 van Lampe Kwartier gekocht. Op dit 
moment hebben zij hun woning in Balk verkocht en wonen zij tijdelijk boven hun eigen kledingzaak 
totdat het project wordt opgeleverd.  
  
Hoe zijn jullie in aanraking geraakt met Lampe Kwartier? Ik (Amanda) zag het plan voorbij komen op 

Funda. Siebe vond het ook meteen leuk, maar we wisten niet waar de plek was. Toen heb ik gebeld 

met Smedes en die legde heel enthousiast de plannen uit. Hij was heel belangstellend, waar 

woonden we nu en wat zochten we in een nieuw huis? Toen hebben we een afspraak met Smedes 

gemaakt en kregen we de uitgebreide informatiemap.  

 

Waardoor zijn jullie zo enthousiast over het project Lampe Kwartier? Wat spreekt jullie aan in dit 

project? We vinden het leuk dat het nieuwbouw vlakbij het centrum is, dichtbij de winkels, theater 

en uitgaansgelegenheden. En toch ligt het ook wel weer in een rustige straat. De stijl van de 

woningen (industrieel) vinden we ook heel mooi, het plan past goed in het straatbeeld. Tevens 

vinden we het fijn dat de tuin niet te groot is. Dat scheelt veel onderhoudstijd. Sneek is een leuke 

gezellige stad, niet te groot en niet te klein. Er is altijd van alles te beleven, zowel ’s zomers als ‘s 

winters.  

 

Kunnen jullie iets vertellen over hoe jullie een beeld krijgen bij de indeling van de woning? Hebben 

jullie tips voor andere belangstellenden? In de informatiemap staan duidelijke tekeningen van de 

indeling van de woningen. Tevens geven sfeerimpressies goed weer hoe je de woningen kunt 

inrichten.   

 

Hebben jullie al ideeën bij de inrichting en stijl die jullie willen creëren in de woning? Zo ja, kunnen 

jullie hier iets over vertellen? We willen graag met een woningstylist een plan maken voor de 

inrichting van de woning. Zij kunnen je weer inzichten geven en ideeën waar jezelf nooit op komt. 

We houden van natuurlijke kleuren en materialen gecombineerd met wat accentkleuren. Ook willen 

we graag een mooie houten vloer.  

 
 


