
KLEI
M   OI!
Zo word je steengoed in pottendraaien

Lang leek het een wat stoffige, zweverige hobby, 
maar nu is het hier to stay: keramiek. Waarom jij ook 
aan het pottendraaien moet of - voor de onhandige 

Harry’s - waar je de mooiste stuks koopt!
Tekst: Joni Vandewalle

PRETTIG AAN POTTENBAKKEN
5 redenen waarom keramiek zo hip is:

1 Authenticiteit en handwerk zijn helemaal nu. Nooit 
eerder was het zo belangrijk om te weten waar spullen 
vandaan komen en wie ze heeft gemaakt.

2 Met je handen bezig zijn is een vorm van mindful-
ness, een ideale manier om je hoofd leeg te maken 
omdat je zo gefocust bent op je handen.

3 Koffie drinken uit een zelfgedraaide koffiemok of 
boterhammen eten van een zelfgemaakt servies doet 
je keer op keer glimlachen.

4  Iedereen kan het tijdens een cursus van een paar 
weken leren en omdat je snel resultaat ziet, geeft het 
bijna instant voldoening.

5  Je kan er je (kl)ei kwijt.

Keramiek is de verzamelnaam voor alle 
voorwerpen die van gebakken klei zijn ge-
maakt. Deze voorwerpen van aardewerk 

worden op enorm hoge temperatuur (ge-
middeld + 1000 °C!) gebakken en meestal 

geglazuurd. Dat spelen en creëren met klei 
kan je zowel met de hand doen als aan een 
draaischijf. Beide technieken worden in vele 
creatieve studio’s aangeboden als workshop 

of een wekelijkse cursus.

Aardewerk of keramiek:  
gebakken klei met glazuurlaag

Terracotta: ongeglazuurd aardewerk

Porselein: lichter maar sterk,  
op heel hoge temperatuur gebakken
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KERA-QUÉ?
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1. 8-delige boetseerset - € 29,95 
– B.I.C.K. via bol.com. 2. Elektrische 

pottenbakkersdraaischijf - € 365,99 - 
Airgoo via bol.com. 

 Atelier Steengoed
Pottenbakken met een glaasje cava 
op vrijdagavond of in ander goed 
 gezelschap op zaterdag of zondag? 
Het kan allemaal bij Atelier Steen-
goed in Lier. Zelfs wie privéles wenst, 
kan daarvoor terecht in deze gezelli-
ge keramiekstudio in Lier.

 Meer info, data en prijzen:  
atelier-steengoed.be

 Kafé Keramiek
Een greep uit het aanbod van het 
Brugse Kafé Keramiek: initiaties, 
 lessenreeksen pottenbakken en een 
masterclass keramiek. Hier wil men 
het pottenbakkersambacht voor 
iedereen toegankelijk maken en de 
zin voor ambacht, handwerk en 
 creativiteit aanwakkeren.
PS: er is ook een shop voor wie het 
liever aan de pro’s overlaat.

 Meer info, data en prijzen: kafekeramiek.be

 Atelier De Vonder
In 10 weken leer je bij Atelier De Von-
der in Turnhout de basisbeginselen 
van het pottendraaien. Of je kan ook 
een halve dag leren ‘duimpotten’ als 
je liever meteen resultaat ziet.

 Meer info, data en prijzen: Atelierdevonder.be 

 Just Goele
De omschrijving op Goeles Facebook 
zet meteen de sfeer van haar work-
shops: potjes. klei. altijd bijleren. be-
wondering. oven. nieuwsgierig. ge-
duld. simpel. tasjes. aperitief. steen-
goed. glazuur. Hier in Alken is het 
 gezellig les volgen!

 Meer info, data en prijzen:  
Juste Goele op Facebook

 Atelier-K
In Merksem kan je je uitleven tij-
dens korte workshops van een hal-
ve dag, waar je met de hand servies 
en schaaltjes leert maken, maar je 
kan ook een wekelijkse cursus vol-
gen. Wie daarna zonder begelei-
ding verder wil, kan terecht in het 
open atelier. Je kan ook een  pakket 
huren om thuis aan de slag te gaan. 
Afbakken wordt voor jou gedaan!

 Meer info, data en prijzen: Atelier-k.be

 Sukoon studio
Bij Sukoon in Antwerpen gelo-
ven ze dat keramiek bevrijdend 
werkt, omdat je even kan te-
rugkeren naar de essentie en 
alledaagse beslommeringen 
even kan vergeten. Pottenbak-
ken als therapie zou je bijna 
kunnen zeggen. Zelf proberen? 
Schrijf je in voor een try-out of 
boek ineens een curus van 12 
weken.

Meer info, data en prijzen:  
Sukoon.studio.
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En word zelf  
k(l)eigoed in  

potten draaien.
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Al een cursus gevolgd of een 
leuk lessenpakket online ge-

vonden? Met deze gadgets kan 
je ook thuis lekker kleien.

   Je creaties moeten worden afgebak-

ken in een speciale oven, ook die kan 

je aankopen – je vindt er eentje vanaf 

ongeveer € 1800 – maar je kan in de 

meeste ateliers tegen een kleine kost-

prijs de professionele ovens gebruiken.

KERAMIEK À CASA
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Klei & klaar
Voor wie niet lang rond de pot wil draaien: de 

mooiste spulletjes die je zo koopt.

1. Geschilderd bord - € 55 - Clay Club via Kikubari.nl. 2. Kleurig koffiefilter en bijpassende kan - € 24,95 & € 39,95 - HK Living. 3. Gevlochten 

mandje - € 55 - Ferm Living. 4. Gestreepte vaas ‘Godtagbar’ - € 3,99 - Ikea. 5. Witte hanglamp - € 69,99 - La Redoute. 6 Ombre dinerbord 

- € 24 - Serax 7. Beige vaas - € 15,99 - Zara Home 8. Hangende bloempotoogjes terracotta - € 15,89 - Sass & Belle bij bol.com. 9. Eierschaal-

tje - € 5,48 - Søstrene Grene. 10. Tandenborstelhouder ‘by hand’ - € 29,95 - Bette Ditmer bij de Bijenkorf.be. 11. Terracotta lamp - € 75,90 

- Lauren Vandriessche. 12. Keramieken tandpastatube - € 50 - Louise Daneels. 13. Beige fruitschaal - € 30 - 101 Copenhagen. 14. Groene 

kandelaar - € 14,95 - Urban Nature Culture. 15. Grote koffiekop en bijpassend schaaltje - € 9,99 & € 12,99 - H&M Home. . 
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