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Waarom De Zwaaisteen? 
Elkaar groeten is de eerste stap naar meer contact met je buurt! Even zwaaien 

tovert al snel een glimlach op je gezicht. En daardoor voelen we ons meer thuis in 
de buurt! Uit onderzoek onder Zwaaisteenhouders in Zwolle in 2019 blijkt dat…

33

…27%
voelt zich meer 

thuis in de buurt 
dankzij De 

Zwaaisteen 

…91%
ervaart het als 
gezellig als er 

gezwaaid wordt

…95%
glimlacht 

wanneer er 
gezwaaid wordt



De gemeente inlichten
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De gemeente kan soms een rol 
spelen bij het plaatsen van de tegel, 
of je verder helpen bij 
samenwerkingen met bijvoorbeeld 
scholen, kinderdagverblijven, 
wijkteams en meer. 

Wil je een feestelijke opening van 
De Zwaaisteen? Hartstikke leuk! 
Soms moet je hiervan wel melding 
maken. Kijk op de website van 
jouw lokale gemeente voor de 
regels rondom feesten en 
evenementen. 

Het is een goed idee om de 
gemeente te betrekken bij je plan 
om een Zwaaisteen te leggen. Dat 
kan het beste voordat je de tegel 
bestelt. Vraag hoe dan ook voor het 
plaatsen van een Zwaaisteen eerst 
toestemming aan de gemeente. 

1. 2. 3.



Anderen betrekken
Een Zwaaisteen kun je natuurlijk  voor je eigen huis leggen, maar 
misschien weten de buurtbewoners ook wel een goede plek. Vraag 
daarom anderen mee te denken en te doen! Zo is De Zwaaisteen gelijk 
een beetje van iedereen. Wat tips om het woord te verspreiden:

• Ga de wijk in en kijk goed om je heen. Zie jij mensen die vaak thuis 
zijn? Mensen met een ‘zwaai-vriendelijk’ raam? Bel aan en doe 
enthousiast je verhaal. 

• Houd je verhaal luchtig en vrolijk, zodat anderen er zin in krijgen. 
Vermijd zware woorden zoals ‘eenzaamheid’.

• Vraag de wijkverpleging (of andere beroepskrachten of vrijwilligers 
die bij mensen thuiskomen) om eens te beginnen over een 
Zwaaisteen op hun bezoek. 

• Hang flyers op bij het sociaal wijkteam, de huisarts, buurthuizen en 
wijkcentra. 

• Verstuur (pers)berichten naar jouw lokale krant en post op social 
media om De Zwaaisteen leven in te blazen.
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Ga je voor een tegel of een sticker?
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Je kunt op twee manieren meedoen met De Zwaaisteen: door een tegel te leggen of door 
een straatsticker op een bestaande tegel te plakken. Allebei hebben zo hun eigen voor- en 

nadelen. Ben je benieuwd wat het beste past bij jouw situatie? Check het hier!

Sticker
Voordelen
• Makkelijk te plaatsen en te verwijderen
• Goedkoper
• Handig om verschillende plekken mee te testen 

voor het definitief leggen van een tegel

Nadelen
• Slijt sneller

Tegel
Voordelen
• Duurzaam en stevig
• Weer- en waterbestendig

Nadelen
• Duurder
• Plaatsen vraagt iets meer kracht en overeenstemming 

met bijvoorbeeld de gemeente



Er komt een Zwaaisteen! Wat een geweldig nieuws voor de 
buurt. Dat kun je natuurlijk feestelijk vieren. Denk 
bijvoorbeeld aan muziek, lekkere hapjes, versiering of een 
‘speciaal’ iemand die De Zwaaisteen plakt of in de grond 
slaat. 

Je kunt van het openingsmoment ook een promotie 
moment maken, als je dat leuk vindt. Bijvoorbeeld door 
(lokale) pers uit te nodigen. Zij kunnen een stukje schrijven 
over deze actie, en wat het betekent voor de buurt. Vertel 
journalisten waarom je dit initiatief hebt genomen, dat 
iedereen mag meedoen, en dat De Zwaaisteen gezelligheid, 
verbinding en contact brengt. 

Vind je het moeilijk of spannend maar wil je wel graag een 
feestelijke opening? Mail ons op contact@de-buurt.nl en wij 
helpen je verder!

De Opening
Een Zwaaisteen plaatsen is een feestje waard!
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Tegel wippen Het gat klaar maken Leggen maar!

Het stappenplan tegel leggen!

Neem twee platte schroevendraaiers 
en rits de voegen rond de grijze 
stoeptegel los. Wurm daarna de punten 
van de schroevendraaiers in de voeg en 
maak een wippende beweging 
omhoog. Pas op je vingers als je de 
tegel daarna vastpakt en omhoog tilt.

De Zwaaisteen is een paar 
millimeter hoger dan een 
normale stoeptegel. Neem 
daarom een handje aarde uit het 
gat en maak de grond weer 
gelijk. 

Pak De Zwaaisteen er maar bij! 
Richt de vingers van de hand 
naar het raam en de palm naar 
de straat. Laat zo de tegel 
voorzichtig zakken in het gat en 
klaar ben je: Zwaaien maar!
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Plak je een sticker? 
Doe het dan zo:

9

• Bepaal waar en hoe De Zwaaisteensticker komt te liggen, bijvoorbeeld met de 
vingers naar het raam en de handpalm naar de straat.

• Zorg dat de ondergrond droog, schoon en vetvrij is. Als de stoeptegel vochtig is, 
trekt de vocht in de lijm en zal de sticker sneller loslaten. 

• Verwijder de folielaag beetje bij beetje, dat werkt beter en makkelijker dan in één 
keer. 

• Gebruik een liniaal om de sticker glad te strijken. 



Nu De Zwaaisteen er ligt, is het belangrijk dat de buren 
weten waar hij voor is. Je kunt bijvoorbeeld een kaartje 
of flyer door de bus doen waarop je vertelt wat De 
Zwaaisteen ligt en wat mensen er kunnen doen.

Heb je meerdere Zwaaistenen in de buurt? Organiseer 
een speurtocht of zwaairoute langs de Zwaaistenen! Je 
kunt dit soort acties en De Zwaaisteen zelf ook met 
leuke sociale media berichten promoten.

Benieuwd wat De Zwaaisteen doet voor jouw buurt? 
Doe onderzoek naar de ervaringen van buurtbewoners!  

Je staat er natuurlijk niet alleen voor, want De 
Zwaaisteen is een beetje van iedereen in de buurt. Ga 
daarom samenwerkingen aan met het 
kinderdagverblijf, de wandel- of leesclub of de school. 
Misschien ontstaan er zo zwaaiwandelingen of andere 
leuke activiteiten. 

Het hele jaar door zwaaien!

10



Uitbreiden
Is de eerste Zwaaisteen of sticker een groot succes? 
Wil je uitbreiden naar de lokale kapper, 
groentenboer of zorginstelling? Betrek weer de 
buurtbewoners bij het proces en test met 
bijvoorbeeld een aantal Zwaaisteenstickers waar 
een nieuwe Zwaaisteen goed tot zijn recht komt.

Na een aantal maanden kun je overleggen wie het 
zwaaien nog steeds gezellig vindt, en deze mensen 
een duurzame Zwaaisteen stoeptegel geven. 

Wil je het groots aanpakken met meerdere tegels 
voor organisaties, instellingen of buurthuizen? Mail 
ons dan even op contact@de-buurt.nl, dan denken 
we met je mee!
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Bedankt voor 
jullie aandacht!

Je vindt ons hier
“MIDWEST”

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam

info@debuurt.nl
www.debuurt.nl

mailto:info@debuurt.nl

