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#038Zwollenaartjes 
Op 24 februari 2023 vond de release plaats van de 38 Zwollenaartjes (meer over
de achtergrond van dit project). Sindsdien hebben bijna 30 van de 38 beelden
een nieuw onderkomen gevonden. In deze nieuwsbrief volgen we de beelden op

hun nieuwe plek. 

RELEASE

 
.

PLAATSING

Omdat sommige plekken wellicht worstelen met plaatsing, volgen hieronder wat
bevestigingstips. Het mooie is dat alle Zwollenaartjes aan de onderzijde van M8
schroefdraad zijn voorzien. Daardoor zijn ze overal op verschillende manieren aan vast
te schroeven. Daar komt ook bij dat we niet willen dat ze even makkelijk weer los te
schroeven zijn, want dan gaat je Zwollenaartje er vandoor. 

https://inkeesofmetals.com/project-038-zwollenaartjes/
https://inkeesofmetals.com/project-038-zwollenaartjes/


Hieronder worden wat tips voor verschillende ondergronden gegeven. De volgorde is:
1) Eerst met LOCTITE 648 (of een andere industriële lijm die goed bestand is tegen
losschroeven) de schroefdraad in het beeldje bevestigen.
2) Vervolgens de schroefdraad in of op de gewenste ondergrond bevestigen. De
boordiameter behorend bij M8 schroefdraad is: 6.8 mm. 

<<<< Maak eerst de binnenschroefdraad in het
Zwollenaartje goed schoon met iets ontvettends. Je kan
hiervoor bijvoorbeeld aceton op een doekje of
schoenveter doen, en een kleine schroevendraaier
gebruiken. Daarna een drupje LOCTITE 648 op de
binnen- en buitenschroefdraad, stevig aandraaien, even
uit laten harden en dan zit het vast.

Nu hebben we de schroefdraad vast aan het
Zwollenaartje, maar het Zwollenaartje zelf nog niet vast
aan de plek. Meestal is dat zo simpel als: boor een gat in
de ondergrond, vul dit met de gepaste lijm en dan de
schroefdraad er in drukken. In deze werkvolgorde kan je
makkelijk de positie bepalen.

Vele lijmen en variaties zijn mogelijk, afhankelijk
van de ondergrond. Epoxies, ook wel chemische
ankers genoemd in de bouw, doen het goed. Bij
oude muurtjes kan een montagekit goed gaan,
dan barst het muurtje minder snel als er aan
gesjord wordt. Bij zacht hout kun je het steviger
maken door een grote ring onder het beeld te
schroeven met een moer. >>>>
Boor het eerste stukje van het gat dan eerst met
16 mm speedboor zodat de moer de ruimte
heeft. Je kan de grote ring ook nog vast
schroeven met veiligheidsschroeven, nog
sterker! De mogelijkheden zijn eindeloos, zie
hieronder voor een schematische weergave.

https://www.henkel-adhesives.com/nl/nl/product/retaining-compounds/loctite_648.html


Mocht je wat drupjes LOCTITE 648 of een grote ring nodig hebben, dan is dit eventueel
via Kees beschikbaar.

Dus zo zie je, dat Zwollenaartjes vastschroeven niet zo moeilijk hoeft te zijn. Misschien
heb je na het bevestigen van het Zwollenaartje op jouw plekje de smaak te pakken en wil
je meer! Laat het in dat geval weten door te reageren op deze nieuwsbrief, wellicht
kunnen we je mobiliseren voor Eerste hulp bij Plaatsing.

ENKELE ZWOLLENAARTJES OP HUN NIEUWE LOCATIE

Met de klok mee: (1) Academiehuis Grote Kerk, #038–ZW-001. (2) ‘Johannes’, in de
Vermeerstraat, #038–ZW-005. (3) Het Nieuwe Verlaat, #038–ZW-028.



(4) Buurtmuseum Kamperpoort, #038–ZW-012. (5) Tuin ANNO, #038–ZW-024. Alleen
Johannes is tot nog toe de enige met een eigen naam naast het nummer. Stuur nieuwe
namen en suggesties voor namen van Zwollenaartjes door voor documentatie.

VERVOLG

0  Deel deze nieuwsbrief gerust ook met mensen waarvan je denkt dat zij ook een
Zwollenaartje de ruimte kunnen geven.

0 Beeldje geplaatst? Laat het weten, stuur een foto en deel je verhaal. Niet alleen kan dit
dan wellicht in een volgende editie van deze nieuwsbrief vermeld worden, maar eenmaal
geplaatst kan er ook een informatieplaatje bij het beeld bevestigd worden.  

Zo geven we in Zwolle met elkaar de Zwollenaartjes de ruimte!
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