
Wonen en werken

groep 5 & 6

inhoud

Gramsbergen

LES3



Docentenhandreiking  

wonen en werken

Samenvatting 
In deze les gaan de leerlingen rondwandelen 
in Gramsbergen en maken daarbij kennis met 
verschillende panden uit het verleden, waar men 
(bijna) verdwenen beroepen uitoefenden.

Doel van de les 
De leerlingen leren aan de hand van een route door 
het dorp verschillende panden kennen waar vroeger 
oude beroepen werden uitgeoefend.

Werkvorm (en)

Stap 1
De docent introduceert de les 
•  Filmpje laten zien van smid: ga naar www.schooltv.

nl en zoek op ‘smid’ klik het filmpje aan ‘ wat doet 
een smid’.

•  Filmpje laten zien van een klompenmaker  
www.schooltv.nl en zoek op ‘klompenmaker’ klik het 
filmpje aan ‘ klompenmaker’. 
In Gramsbergen kwamen deze beroepen ook voor. 

Stap 2
Lopen van een route, in groepjes, door het dorp langs 
verschillende panden waar deze ambachten werden 
uitgevoerd. 

Stap 3
Nabespreken: klassikaal de les afsluiten met een 
korte evaluatie; wat hebben de leerlingen geleerd en 
ontdekt? Wat is ze bijgebleven ?

Tijdsduur
In totaal 1 lesuur (45 min) 

Lesbenodigdheden
•  Route/opdrachtenformulier 
•  Digibord

Voorbereidende werkzaamheden
•  Achtergrondinformatie lezen  
•  Eventueel begeleiding bij lopen van de route 
•  Routes uitprinten (eventueel  lamineren) 
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Gramsbergen

EXTRA SUGGESTIE
Laat de leerlingen foto’s maken van de 
panden die ze bekijken. Die kunnen ze 
eventueel vergelijken met de foto’s uit het 
boek Monumenten Hardenberg P 264-271 
(Boek wordt verschaft). Laat ze zoeken naar 
verschillen en/of overeenkomsten.
De tekst kan gebruikt worden om meer 
informatie op te zoeken van deze panden. 
Bijvoorbeeld: wanneer is het gebouwd? Wie 
woonden er?  Nb de tekst is niet erg geschikt 
voor deze leeftijdsgroep; dus dat is wel een 
lastige opdracht. 



Achtergrondinformatie

Een smid is een ambachtsman die is gespecialiseerd in het maken en onderhouden van metalen voorwerpen. 
Het beroep smid komt tegenwoordig niet veel meer voor in zijn oorspronkelijke vorm, maar is zeker nog 
niet uitgestorven. De meeste smeden die momenteel nog actief zijn hebben hun werkzaamheden deels 
aangepast aan de moderne tijd. Dit betekent dat er moderne machines gebruikt worden om metalen 
voorwerpen te fabriceren. Maar er zijn ook nog ouderwetse smederijen te vinden die geen gebruik maken 
van moderne technieken of machines. De rol van de huidige smid is niet meer te vergelijken met die van 
vroeger. De oorspronkelijke smid maakte veel gebruik van vuur en een aambeeld om ijzer en ander metaal 
te kunnen bewerken. De historische smederijen maken bijvoorbeeld sierhekwerken, hekwerken, bijzondere 
uithangborden en lampen, muurankers, balkonhekken, kerkkruizen en hoefijzers.

Wat is smidsvuur
Een smidsvuur is het vuur dat een smid gebruikt om het ijzer te kunnen smeden. Een smidsvuur wordt door 
middel van steenkool of houtskool opgestookt. Om het smidsvuur extra heet te krijgen is het nodig om een 
blaasbalg of ventilator te gebruiken, zodat er meer zuurstof bij het vuur komt. Het ijzeren voorwerp wordt 
in het smidsvuur tot boven de 1000 graden verhit, waarna de smid het voorwerp kan bewerken door middel 
van het slaan op ijzer. Het slaan of  bewerken van ijzer door een smid noemt men smeden. Smeden is meer 
dan alleen slaan op het ijzer. Denk ook aan buigen, strekken, rekken, splijten en ponsen.

Klompenmaker 
Tegenwoordig worden klompen machinaal gemaakt. Klompen worden gemaakt van populieren-, wilgen- 
of iepenhout. Het hout hoeft niet eerst te drogen, maar wordt bij de klompenfabricage nat verwerkt. De 
stammen worden in brede schijven gezaagd, de zogeheten ‘bollen’, die op hun beurt in blokken worden 
gezaagd met een blokkenzaagmachine, groot genoeg om er een klomp uit te halen. Deze blokken worden 
in een freesmachine geplaatst, die de buitenvorm uit de blokken freest. Daarna wordt de binnenkant 
uitgeboord. 

Vervolgens moeten de klompen drogen in de droogkamer. De wilgenhouten exemplaren worden anderhalve 
week gedroogd, bij een temperatuur van 20 tot 25 graden C, voor de populieren klompen is een week langer 
nodig. Door verbranding van afvalhout wordt de warmte geleverd voor het droogproces. De klompen moeten 
heel voorzichtig drogen, want bij een te snelle droging krimpt het hout te snel en ontstaan er scheuren.
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kaart met monumenten
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Routebeschrijving

naar 
begin

inhoud

groep 5 & 6

LES3
Gramsbergen

100-jarig bestaan station

Met vragen onderweg 

TIP 
laat een leerling van het groepje de kaart 
vasthouden en een ander de routebeschrijving 
lezen. Alle andere leerlingen kijken goed om zich 
heen naar naambordjes. 

Loop de Hattematstraat (waar de school aan ligt) uit 
naar de Voorstraat. Dat is als je met je rug naar de 
ingang van de school staat naar links.

Sla op de Voorstraat af naar links en loop tot de 
kruising met De Anerdijk.

Loop nu tot de eerste kruising en sla daar links af 
Oldenhof in. 

Blijf na een paar passen stil staan; je moet zijn bij 
nummer 1. Bekijk de boerderij en beantwoord de 
vraag.

1   Je staat voor boerderij de Oldenhof. In deze 
boerderij werden diverse ambachten (oude 
beroepen) uitgeoefend. Het was namelijk een 
klompenmakerij. 
Kun je nog ergens aan zien dat dit zo was?  
Of niet? 

Loop nu door naar Oldenhof nummer 4.Dat is aan de 
andere zijde van de straat en bekijk deze boerderij. 

2   Dit was vroeger een smederij. Ook dat kun je 
nu niet meer zien, maar je kunt nog wel zien 
hoe de Smid heette. Kijk eens goed naar de 
voorgevel en schrijf zijn naam op :

Loop nu dezelfde weg weer terug naar school, 
maar loop de school voorbij en ga links op 
Bezantijnenplein. Neem de tweede straat rechts naar 
Oudestraat en stop bij nummer 10.

3   Een belangrijk deel van de mensen 
in Gramsbergen deed vroeger aan 
huisnijverheid; een moeilijk woord voor 
handwerk thuis. In deze woning (met 
de groene luiken) werd linnen geweven. 
Dat deden de vrouwen. Er waren wel 47 
linnenwevers in Gramsbergen toen; dat is 
best veel. Een belangrijk product dus. Kijk 
naar onderstaande foto.

Noem eens twee grote verschillen tussen de foto  
en nu?
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4   Kijk nog eens heel goed naar de voorgevel 
en dan vooral naar het rechterraam. En dan 
nog eens naar de oude foto. Kun je vertellen 
waaraan je de oude voorgevel nog herkend?



Antwoordformulier 
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1 Dit moet je weten; nergens is meer aan te zien dat dit een oude klompenmakerij was.

2 G.B. Brink (staat boven de voordeur).

3  Mogelijke antwoorden: 
Toen geen luiken 
Toen geen struik bij voordeur 
Toen grote deur in gevel is nu een raam 
Toen hooiluik. Nu raam 

4 In het metselwerk is de vroegere baander (grote deuren) nog zichtbaar.  
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