
2.28 Smederij, Loerbeek, gemeente Montferland, Gelderland 

 

Ter plaatse 

1907. Volgens het jaartal op de gevelsteen. 

In het museum 

Sinds 1993. 

Ook in het museum is de smederij weer in gebruik als 

zodanig. Er worden demonstraties gegeven. 

Bewoning 

Dit is de smederij van Frans Lambooy, dorpssmid en 

rijwielhersteller in Loerbeek. Rond 1930 bouwden de 

zonen van de smid de smederij om tot garagebedrijf. 

Lange tijd was de smidse de laatste getuigenis van de 

ambachtelijke periode in Loerbeek. 

In 1989 werd de smederij afgebroken en vier jaar later 

begon hij zijn tweede leven in het museum. 

 

Bedrijf 

 

Het gebouw heeft een opslagkeldertje voor 

carbid (een explosieve stof, nodig voor het 

lassen), dat kan worden afgedekt met een 

houten luik. 

In verband hiermee heeft de smederij 

'explosieramen', die vanzelf openklappen, als 

zich een knal voordoet. De oude blaasbalg 

(handbediening) bevindt zich naast het 

smidsvuur tegen de zoldering. 

  



Hoepelbranden 

Een aantal keer per jaar legt 

de smid tijdens het 

hoepelbranden ijzeren banden 

om de houten wielen uit onze 

Radmakerij. Hoe doet de smid 

dat? De ijzeren hoepel wordt 

heet gestookt in een open 

vuur en vervolgens door 

afkoeling met water om een 

houten wiel gekrompen. De 

combinatie van vuur en stoom 

levert vaak spectaculaire 

beelden op! 

 

 

Literatuur 

Gids 2014 pag. 55 

 

Andere teksten webstie NOM 

Explosiegevaar! (Gelukkig zijn de ramen erop berekend) 

In de opslagkelder onder zijn smederij bewaart smid, fietsenhandelaar en 

rijwielhersteller Frans Lambooy een flinke voorraad carbid. Hij gebruikt dat bij 

het lassen. Maar carbid kan, zoals bekend, aardig knallen. De smidse is 

daarom voorzien van ‘explosieramen’ die bij een ontploffing vanzelf 

openklappen. Een slimme truc om grote ongelukken te voorkomen. In de jaren 

’30 neemt de vraag naar smeedwerk af. Frans’ zonen Wim en Theo besluiten 

er daarom een garagebedrijf bij te beginnen. De zaken lopen goed en na 

verloop van tijd moet de oude smidse wijken voor uitbreiding. Het laatste 

ambachtelijke overblijfsel in Loerbeek wordt in 1989 afgebroken. Drie jaar 

later wordt de smidse hier weer opgebouwd, om een tweede leven in het 

museum te beginnen. 

Hier geplaatst in 1993. 

 

Als laatste overblijfsel van een ambachtelijke periode stond dit gebouwtje nog 

in Loerbeek, een buurtschap onder Beek. Boven het smidsvuur hangt een 

blaasbalg, die met de hand bediend moet worden. Onder de vloer bevindt zich 

een opslagkelder voor carbid dat gebruikt werd bij het lassen. De smederij had 

speciale ‘explosieramen’, die vanzelf openklapten in geval van een ontploffing. 

De smederij is in 1992 naar het Openluchtmuseum overgeplaatst. 

.-.-. 

 


