




NGK

Het Nederlands Gilde van Kunst-, Sier- en 
Restauratiesmeden (NGK) is de branchevereniging 
voor professionele, ambachtelijke smederijen in 
Nederland. 

Wij organiseren cursussen en leiden nieuwe smeden 
op. Hoe machtig en mooi smeden is, laten wij aan 
het publiek zien tijdens manifestaties. En bij een 
'NGK Erkende Smederij' weet een opdrachtgever 
dat hij met een vakbekwame smid van doen heeft. 

Daar staan wij voor: waarborgen van kwaliteit en 
behoud van het ambacht.

Levend Ambacht

Hekken, trappen en siervoorwerpen. Functionele 
constructies of kunst. De smid maakt het allemaal. 
Met ijzer en vuur vervaardigt hij nieuwe voorwerpen. 
Of restaureert hij oude, zoals onderdelen van 
monumentale gebouwen, molens of schepen. 

Smeden is een levend ambacht en dat laten wij 
graag zien. Op de jaarlijkse Smedendagen kan het 
publiek de kunsten van smeden uit binnen- en 
buitenland bewonderen. Met verschillende technieken 
en stijlen dagen zij elkaar uit en wisselen onderling 
kennis uit. Jong en oud, man en vrouw. Hoe zij aan 
het aambeeld roodgloeiend ijzer weten te vormen is 
steeds weer fascinerend om te zien. 



Opleiding

Voor jongeren die smid willen worden heeft het 
NGK de opleiding Smeden opgezet. De opleiding 
wordt gevolgd aan een ROC als specialisatie 
binnen de opleiding Metaalbewerken. Een unieke 
kans voor jongeren die graag met hun handen 
werken, maar ook oog hebben voor vormgeving. 
Die een vak willen leren waarin oude én moderne 
techniek wordt toegepast.

De opleiding Smeden is te volgen op niveau 2 en 3. 
De leerlingen gaan direct aan het werk in de BBL-
variant of kiezen voor de theoretische opleiding in 
de BOL-variant. Tijdens hun opleiding leren zij de 
basis van het smeden, waarna zij in een smederij 
aan de slag kunnen om zich het vak verder meester 
te maken.

Voor smederijen is het interessant om een leerling op 
te leiden. Het betekent hulp in de smederij en 
behoud van het vakmanschap voor de toekomst.



Erkende Smederij

Voor een opdrachtgever is het lastig te bepalen 
welke kwaliteit een smid levert. Bij een 'NGK 
Erkende Smederij' is hij ervan verzekerd dat het 
werk door een vakbekwame smid wordt uitgevoerd. 
Dat is belangrijk, zeker als het gaat om restauratie 
van smeedijzer aan monumenten.

Smederijen die in aanmerking willen komen voor de 
erkenning worden onafhankelijk getoetst volgens 
strenge criteria. De smid legt een praktijkexamen in 
de vorm van een 'NGK Gildeproef' af. Ook de 
dienstverlening en de bedrijfsvoering worden 
beoordeeld. Alleen smederijen die de procedure 
met goed gevolg hebben doorlopen, mogen zich 
'NGK Erkende Smederij' noemen. 

Voor een overzicht van Erkende 
Smederijen en meer informatie 
zie www.keurmerkbranches.nl

Cursussen

Het NGK organiseert verschillende vaktechnische 
cursussen. Voor de smid, voor werknemers van 
smederijen en voor iedereen die op serieuze wijze 
in zijn vrije tijd wil smeden.

Het cursusprogramma bestaat uit:
- Basiscursus smeden
- Gevorderd smeden 
- Gereedschappen smeden
- Hang- en sluitwerk smeden

Daarnaast worden cursussen gegeven op het gebied 
van koperdrijven, vuurlassen/wellen, vergulden, 
stijlleer, restaureren en tekenen voor smeden. Voor 
beginners is er een kennismakingsworkshop.

Alle cursussen worden verzorgd door ervaren 
smeden aangesloten bij het NGK. Locatie is NGK 
smederij en opleidingscentrum de Botterwerf te 
Huizen.



Voor de leden

Kwaliteitszorg
- kwaliteitsbevordering van de smid en de branche
- informatievoorziening

Promotie
- actieve promotie van de branche
- organisatie van smeedmanifestaties

Belangenbehartiging
- collectieve belangenbehartiging
- individuele belangenbehartiging i.s.m. de

Koninklijke Metaalunie

Zie www.smeden.nl voor de diverse 
lidmaatschapsvormen.

Het NGK is onderdeel van de Koninklijke Metaalunie.

Bezoekadres
Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein

Postadres
Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein

Telefoon 030-6053344
Fax 030-6053208

E-mail info@smeden.nl
Website www.smeden.nl
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