
KUST
Van Bruinisse via de Zeeuwse eilanden naar de mondaine 
Belgische kust. Een zomerse ROADTRIP die overgaat  
van een Lobster Party in shopping-therapy en eindeloze 
après-plage. Daarna UITRUSTEN in een duinpanhotel, 
een stoere designbunker of een B&B in een dromerig oud 
station. En dat allemaal aan de Zeeuwse en Vlaamse kust, 
een IDYLLE die lekker duurzaam om de hoek ligt. 
— tekst en productie stephanie pander, fotografie brenda van leeuwen

 vogue holiday — 21 — vogue holiday

TR AVEL & TASTE



De vrolijk gestreepte 
windschermen en parasols 

zijn verworden tot het 
symbool van de Vlaamse 

kust. Ieder strandpaviljoen 
heeft zijn eigen kleuren.

De historische gaanderij 
in Oostende herinnert aan 
de glorietijd van deze stad 
aan zee. Op dit moment 
wordt de zuilengalerij 
gerenoveerd. 
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EDGY Oostende is de stad 
van SCHRIJVERS en schilders, 

maar ook van Marvin Gaye, 
die er Sexual Healing schreef
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‘H
Als je  

EENMAAL  
weet hoe 

iets hoort te 
SMAKEN,  

is er geen  
weg terug

TR AVEL & TASTE

‘Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waar de mensen onbewust, zin in 
mosselfeesten krijgen.’ Wat de jongens van Bløf aan het begin van het 
seizoen hebben met mosselen, voelen wij heel sterk voor Oosterschelde-
kreeft. Dus meteen nadat we de Grevelingendam over zijn nemen 
we, bewust of onbewust, de afslag Bruinisse voor de eerste Lobster 
Party van het seizoen. We hebben gehoord dat hier in de haven aan 
het Zijpe een klein visrestaurant is waar een zeeman met woeste baard 
Oosterscheldekreeft van de bbq serveert. Zeeuwse oesters durft hij 
trouwens ook onder die grill te leggen, wat de oesterpuriteinen onder 
ons er ook van mogen vinden. 
 Brasserie De Vluchthaven ligt letterlijk aan een vluchthaven. Op de 
gevel van het hoekige gebouw is een enorme rode kreeft geschilderd. 
De kleine eetzaal voelt als een huiskamer, en dat klopt. Eigenaar Dirk-
Pieter Arkenbout woont boven de zaak die maar zes maanden per jaar 
open is. Van oktober tot maart gaan de restauranttafeltjes aan de kant en 
schuift hij er een bankstel en een pingpongtafel in. Op 24 maart, tegelijk 
met de opening van het Oosterscheldekreeftseizoen, gaat de tent weer 
open. We krijgen een tafel op het terras van houten vlonders en kijken 
uit over het water en een mosselkwekerij. Dit voelt als een strandtent 
zonder strand. 
 ‘dp’, zoals onze zeeman door intimi wordt genoemd, heeft de brasserie 
al drieëntwintig jaar. Hij had altijd al een voorliefde voor biologische, 
lokale producten, maar met het verstrijken van de jaren, werd hij steeds 
strenger in de leer. ‘Als je eenmaal weet hoe iets hoort te smaken, is er 
geen weg meer terug.’ Zijn motto is ‘eigen vis eerst’. Alles wat er hier 
op het bord komt, wordt voor de deur – of misschien iets verderop – 
gevangen. Datzelfde water voor de deur is meteen de voorraadkast. dp 
loopt voor ons uit het plankier af of om de kisten met oesters en kokkels 
op te hijsen die aan touwen aan de steiger hangen. In de gauwigheid 
plukt hij nog wat verschillende wiersoorten mee. ‘Ik krijg vanavond 
vegetariërs te eten, dat geloof je toch niet?’ Hij kookt er met liefde voor, 
daar niet van, want wat voor zijn schaal- en schelpdieren geldt, geldt ook 
voor de overige producten waarmee hij werkt: negenennegentig procent 
biologisch en honderd procent eerlijk.
 Op tafel zijn inmiddels borden verschenen met gegrilde scheermessen 
en kokkels bereid met lekker veel knoflook en venkelgroen. Er zijn 
oesters van de bbq met een nobudressing van sojasaus, nam pla (vissaus), 
gembersiroop, citroengras, kokosbloesem, koriander, limoensap en 
een sjalotje. De Belgen aan het tafeltje naast ons eten de vingers erbij 
op, maar bekennen hun oesters toch liever rauw te eten. Wij niet, 

Langs de boulevard van 
Oostende zit in een oud 

art-decopand café-galerie 
Beausite. In de kelder 

verkopen de eigenaren 
vintage meubels en kunst.
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Gestreepte wind- 
schermen op het strand 
van de nostalgische  
badplaats De Haan.

Nog BETER wordt het als 
je een van de gelukkigen bent 

met zo’n ROMANTISCH 
withouten strandhuisje
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TR AVEL & TASTEEen van de twee 
gastenkamers van 
B&B Spoor 62, op 
het platteland net 
buiten Oostende.

De Oesterput in 
Blankenberge is een 

legendarisch adres 
voor kreeft en oesters, 

maar ook voor zo'n 
onvervalste pan bouil-

labaisse. Zie voor het 
recept pagina XXX. 
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en we willen het ook niet vergelijken want dit is een heel ander verhaal. 
Uiteindelijk is daar die machtige dieporanje kreeft, geserveerd met witte 
asperges en geblancheerde zeeaster. We kunnen het niet laten het brood 
na afloop in het nat van de kokkels te dopen. Op de tafel voor ons een 
slagveld van bergen schelpen en leeggetrokken kreeftenpoten. Intens 
gelukkig zijn we en verliefd op Zeeland. 

Sergio City
Via de haven van Zierikzee gaat de route verder over Walcheren naar 
Zoutelande. We verheugen ons op het mondaine Knokke en het ruige 
Oostende, maar wat het landschap betreft – ja, het moet gezegd – 
mooier dan de duinenrij bij Zoutelande wordt het niet. Nergens langs 
de Nederlandse kust zijn de duinen hoger dan hier. We moeten 122 
traptreden op om op het 47 meter hoge duin te komen. Vanaf daar kijken 
we uit over wuivend helmgras, een hemelsbreed zandstrand en lange, 
loodrechte rijen palen de zee in. Dit is Zeeuws strand zoals het bedoeld is. 
Verstopt in het duin ligt het duurzame designhotel Tien Torens. Boek 
een van de met helmgras begroeide lodges; dat voelt als slapen in een 
duinpan. Zoutelande is een vriendelijk Zeeuws familiedorp en De 
Strandzot een dito strandtent. Niks fancy, dus verwacht niet te veel, 
maar bestel er gewoon sliptongen of een pannetje mosselen en geniet 
van de ondergaande zon. 
 Om van Walcheren in Zeeuws-Vlaanderen te komen, gaan we door de 
tunnel bij Terneuzen. Raar stukje Nederland, dat Zeeuws-Vlaanderen, 
maar voor we de Belgische grens overstuiven geven we het vlakke, lege 
land een kans en maken we een stop in Cadzand-Bad. De kustplaats wordt 
ook wel ‘Sergio City’ genoemd, naar chef-kok Sergio Herman die hier 
het ene foodconcept na het andere lanceert. Eerst was er Pure C, een ode 
aan Zeeland, gevestigd in het compleet gerenoveerde Strandhotel. Later 
kwamen daar airrepublic en aircafé bij. De eerste is een laagdrempelige 
brasserie op de pier in de jachthaven. Wel populair, dus reserveren is een 
aanrader. Er worden gerechten geserveerd die vroeger al bij Sergio’s vader 
op de menukaart van Oud Sluis stonden, zoals de vissoep, gemarineerde 

mosselen en oesters met champagnesaus. Bij het 
aangrenzende aircafé kun je zonder reservering 
terecht. Op het zonnige terras serveren ze Zeeuwse 
snacks op chic. Denk aan garnalenkroketten en 
pistoletjes met Hollandse garnalen. Maar dan wel 
met een glas cava erbij.
 Volgende stop is het dorp Groede, een van de best 
bewaarde geheimen van Zeeland. Niet ondergelopen 
door toerisme en de oude dorpskern nog intact. 
Vlak bij de kerk kun je een kamer huren in b&b 
De Reiziger. Daarna is er een koud biertje op het 
terras van Bierbrouwerij De Drie Koningen of een 
ambachtelijk ijsje bij Fonteyn op de hoek van het 
marktplein. Groede heeft een mooi zandstrand 
waar je een slaaphuisje kunt huren als je liever met je 
voeten in het zand logeert.
 Dan het laatste Zeeuwse dorp voor de Belgische 

Naar KNOKKE 
ga je niet alleen voor 

het STRAND.  
De après-plage is  

hier minstens  
zo belangrijk

grens, Retranchement. In het Frans betekent dit ‘verschansing’ en het dorp 
is een overblijfsel van een veel grotere plaats met verdedigingswerken. 
We maken een pitstop bij een groentekraam langs de weg waar je zelf 
zakjes mag vullen en het geld in een bakje kunt achterlaten. Zalig dorps 
en rustig. Iets verderop bij Rotisserie Grenzeloos serveren ze geroosterde 
kippetjes en een beste entrecote. Met mooi weer ligt het terras tot laat in 
de zon en kun je er eten op lage houten loungebanken. 
 Voor wie hier wil logeren, een beetje weg van de drukte van de kust 
en pal naast natuurgebied Het Zwin, is er sinds vorig jaar b&b The 
Bunkers. Axel De Bisscop en zijn vrouw Margaux Corman kochten hier 
midden tussen de weilanden, een oude boerderij die door een architect 
werd verbouwd tot woonhuis en bed and breakfast. Margaux: ‘De vijf 
bunkerruïnes die op het land om ons huis liggen, zijn de stille getuigen 
van de oorlog en vormen nu de schuilplaats van onze kippen, bijen en 
schapen. Wij hebben ervoor gewaakt dat de ziel van deze plek behouden 
bleef. Het idee van de hoekige bunkers hebben we doorgetrokken in 
de look-and-feel van het huis, dat is afgewerkt met ruwe materialen, 
zoals ongewassen beton en gebeitst eikenhout. De architect heeft dat 
fraai gecombineerd met strak design en hoge ramen.’ Het huis heeft vijf 
dubbele kamers, een binnenzwembad, een grote woonkamer met open 
haard en een geweldige tuin met vuurplaats. Echt een plek om met een 
groep vrienden af te huren voor een lange zwoele zomer dicht bij zee.

Saint-Tropez in Vlaanderen
Vanuit Retranchement volgen we de Hazegrasstraat naar Knokke. We 
komen binnen in het mooiste deel, Het Zoute. Op z’n Frans uitgesproken 
klinkt het grappig genoeg als ‘Het Zoete’. Terwijl de kustlijn getekend 
wordt door beton en hoogbouw liggen hier in Het Zoute zonnige, witte 
landhuizen verstopt in groene lanen, sommige autovrij. Strandgangers 
in kekke korte broeken fietsen naar zee, badhanddoek in het fietsmandje. 
Daar hebben ze bij een van de strandpaviljoens een eigen windscherm voor 
het seizoen gehuurd en staan de zonnebedden voor hen klaar. Nog beter 
wordt het als je een van de gelukkigen bent met zo’n romantisch withouten 
strandhuisje met een wapperend gordijn ervoor. Vooral de ‘kotjes’ achter 
het duin bij Het Zoute-strand zijn een Vlaamse idylle. Bij River Woods 
Beach Club en Surfers Paradise worden kite- en surflessen gegeven. 
Zeilen op stand kan bij de Royal Belgian Sailing Club Het Zoute en voor 
de borrel is er het terras van de Vintage Beach Club. Liefhebbers van meer 
vertier lopen door naar Monroe Beach of Siësta, waar vanaf vijf uur een dj 
is en er in bikini op de loungebanken wordt gedanst. De Franse chic die 
hier niets van moet hebben, is met zijn onberispelijk opgevoede Franse 
kroost te vinden bij Lekkerbekbeach, dat een stuk verder de Zeedijk af 
richting Het Zwin ligt. Hier geen muziek maar slechts het ruisen van de 
zee en voor de lunch een klassieke croque-monsieur. 

Op het zonnige TERRAS serveren  
ze ZEEUWSE SNACKS op chic.  
Denk aan garnalenkroketten en 
pistoletjes met Hollandse garnalen. 
Maar dan wel met een glas CAVA erbij
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De eetkamer in de 
nieuwe B&B van Bea 
Mombaers in Knokke.

Logeren bij BEA betekent voor heel 
even je laven aan de SERENE sfeer, 
in een eclectische mix van kunst, 
DESIGN en vintage

AIRrepublic, het laatste 
concept van chef Sergio 
Herman aan de haven 

in Cadzand-Bad.
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De Oesterput in Blankenberge is 
een legendarisch adres voor kreeft, 
oesters maar ook voor zo’n onver-

valste pan bouillabaisse.

Axel De Bisscop van 
bed and breakfast The 
Bunkers, in zijn tuin 
net buiten Knokke.
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Naar Knokke ga je niet alleen voor het strandleven. De après-plage is hier 
minstens zo belangrijk. IJsjes eten doen we bij Glacier de la Poste aan 
de Zeedijk. De hoofdstraat zit nokvol gerenommeerde modehuizen en 
kunstgaleries. Toch is het vooral lekker struinen door de rekken van de 
typisch Belgische winkels en boetieks, zoals het luxewarenhuis Princess, 
dat in Knokke ook de boetieks Blue en Sketch heeft. Modemerk Rue 
Blanche heeft hier een vestiging en een dagje winkelen is niet compleet 
zonder even bij Uno aan de Kustlaan geweest te zijn. Ook niet te missen 
zijn de interieurwinkel annex wonderkamer van Geoffroy Van Hulle aan 
de Kustlaan 209 en designboetiek Items van de ongekroonde stijlkoningin 
van België, Bea Mombaers. Zij runt tevens een nieuwe b&b aan de 
Hazegrasstraat. Die is nog niet online te zien, maar heeft wel dezelfde 
klasse en sfeer als haar vorige b&b die wel op de site staat. Logeren bij Bea 
betekent voor heel even je laven aan de serene sfeer, je omringd voelen 
door haar onberispelijke stijl en smaak, in een eclectische mix van kunst, 
design en vintage. Er zijn drie gastenkamers, twee heerlijke salons en 
een tuin met zwembad waar gasten gebruik van mogen maken. En ja, 
je mag ’s morgens ontbijten van die prachtige serviezen, koffiedrinken 
uit die perfect imperfecte kopjes, met je blote voeten over die heerlijke 
schapenkleden lopen en slapen tussen het allerbeste linnen. Een ander 
one-of-a-kind logeeradres is Wake up in Art, in het propere, o zo 
Vlaamse Hotel Van Bunnen. De kunstgalerie onder het hotel is ingericht 
als tweepersoonsstudio met eigen keuken en Belgisch design. 

Categorie ‘altijd goed’
Knokke heeft bijna dertig restaurants met een vermelding in de 
Michelingids, en nog eenzelfde aantal dat genoemd wordt in concurrent 
Gault&Millau – een Belgisch record. Dat wordt zelfs voor de meest 
doorgewinterde foodies lastig kiezen. Voor de lunch is het boho-chic 
Le Coup Vert van Christian Souvereyns een goede keuze. Het ligt in 
het dorpse off-beach-gedeelte van Het Zoute, waar interieurontwerper 
Jean-Philippe Demeyer nog altijd een etalage heeft (zijn showroom zit in 
Brugge) en waar ze bij Boulangerie Blé d’Or de beste eclairs van Knokke 

en omstreken verkopen – zeker even binnenstappen 
voor koffie met zoet op het terras. Brasserie Rubens 
valt in de categorie ‘altijd goed’. Op zondagavond 
zit tout Knokke hier in de glazen serre aan de 
garnalenkroketten met gefrituurde peterselie en een 
glas witte wijn. Andere geliefde adressen zijn Cuines, 
33 aan de Smedenstraat in Knokke en de Kruier in 
het naast Knokke gelegen Ramskapelle. Voor al deze 
adressen geldt dat reserveren noodzakelijk is.
 Wij rijden de volgende dag voor de lunch door naar 
Blankenberge voor fruits de mer bij de beroemde 
Oesterput. De zaak stamt uit 1885 toen Pieter – Pito 
– Devriendt zijn groothandel en later het restaurant 
opende. Inmiddels staat de vierde generatie aan het 
roer en de vijfde generatie is al aan het warmlopen 
langs de lijn. Je zit er aan lange tafels met enkel een 
glaswand die je scheidt van de zoutwaterbassins met 

daarin de oesters en kreeften. Op de tafels witte papieren kleden en in 
plaats van een servet krijgen we een papieren slab met een grote oranje 
kreeft erop getekend, die we dankbaar omknopen. Schoonhouden en 
daarna als souvenir meenemen naar huis. We bestellen de bouillabaisse, 
een pan vol intense vissoep met grote moten witvis, mosselen, Hollandse 
garnalen en wat stukken stevige nieuwe aardappel. Er komt een rouille 
en wat geraspte kaas bij, precies zoals het hoort. Alle sterren van Knokke 
ten spijt, dit is een adres dat je niet wilt missen. 

Grandeur uit vervlogen tijden 
De roadtrip sluiten we af in edgy Oostende, stad van schrijvers en schilders, 
maar ook van Marvin Gaye, die er Sexual Healing schreef. Ruig, een tikje 
vergane glorie, maar wel precies wat je verwacht van een Vlaamse stad 
aan zee. De Koninklijke Gaanderijen, de imposante zuilengalerij langs 
zee, en het kolossale Thermae Palace Hotel verraden de grandeur uit 
vervlogen tijden. Begin van de twintigste eeuw ontdekken de Belgen de 
heilzame werking van de badcultuur. Met de komst van de eerste trein- en 
tramverbindingen neemt de populariteit van het zeebaden toe en worden 
in het naburige De Haan – voor het oog verreweg de mooiste badplaats 
langs de Vlaamse kust – de beroemde belle-époquevilla’s gebouwd. Er 
rijdt nog altijd een tram langs de kust die alle badplaatsen tussen Knokke 
en De Panne met elkaar verbindt. 
 Oostende is de stad van de schilders James Ensor (1860-1949) en Léon 
Spilliaert (1881-1946). Aan hun werk is op dit moment een expositie 
gewijd in het Mu.zee, het moderne kunstmuseum van Oostende (Dromen 
van Parelmoer is te zien tot 1 maart 2020). Het James Ensorhuis met zijn 
overvolle salons en muren vol absurde, soms morbide maskers is tijdelijk 
gesloten voor renovatie, maar gaat naar verwachting eind 2020 weer 
open. 
 Na een filterkoffie bij de legendarische Brasserie du Parc, ooit de favoriete 
hang-out van de artistieke Ostendenoare, lunchen we in theatercafé De 
Grote Post, tegenwoordig pleisterplaats van schilders, schrijvers en 
acteurs. Op de kaart staan hippe kombucha’s en avocadotoast. Na de 
overdosis schaal- en schelpdieren van de afgelopen dagen een welkome 
afwisseling. Eind van de dag rijden we landinwaarts naar b&b Spoor.62, 
genoemd naar het voormalige treinstation op deze plek. Er komt al lang 
geen trein meer en waar vroeger het spoor liep, is nu een fietspad dat je 
in een halfuur naar Oostende brengt. In de nieuwe vleugel van het oude 
stationsgebouw zijn twee gastenkamers ingericht, beide met openslaande 
deuren naar de prachtige tuin. En terwijl we ons de volgende ochtend 
tegoed doen aan gastvrouw Irma’s inmiddels fameuze ontbijt, realiseren 
we ons dat het maar drie uur rijden is naar huis. Nooit geweten dat deze 
idylle pal om de hoek ligt. —

Vogue’s goldlist
Eten
AIRrepublic, Maritiem Plaza 1,  
Cadzand, air-republic.com
Brasserie Rubens, Zeedijk-Albert-
strand 589, Knokke, rubens-knokke.be
Brasserie De Vluchthaven, Zijpe 1, 
Bruinisse, devluchthaven.nl
Cuines, 33, Smedenstraat 33,  
Knokke, cuines33.be
De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 
18A, Oostende, degrotepost.be
De Kruier, Ramskapellestraat 66, 
Ramskapelle, kruier.be
De Oesterput, Wenduinse Steenweg 
16, Blankenberge, oesterput.com
De Strandzot, Strand Zoutelande 90, 
Zoutelande, strandzot.nl
Le Coup Vert, Sparrendreef 92, 
Knokke, knokke.lecoupvert.com
Pure C, Boulevard de Wielingen 49, 
Cadzand, pure-c.nl
Rotisserie Grenzeloos, Zwinstraat 3, 
Retranchement,  
grenzeloosretranchement.nl
Seafarm, Jacobahaven 4, Kamperland 
(naast Neeltje Jans), seafarm.nl

Slapen
Bea B&B, Hazegrasstraat 37, Knokke, 
worldofbea.com
B&B De Reiziger, Markt 2, Groede, 
dereizigergroede.nl
B&B Spoor.62, Moerdijkstraat 29, 
Gistel, spoor62.be
Duinhotel Tien Torens, Duinweg 36, 
Zoutelande, duinhoteltientorens.nl
The Bunkers, Burkeldijk 18, Knokke, 
thebunkers.be
Wake up in Art, Van Bunnenlaan 50, 
Knokke,  
hotelvanbunnen.be/wake-up-in-art/

Oostende is 
RUIG, een tikje 

vergane GLORIE 
maar precies wat je  

verwacht van een 
STAD aan zee

In plaats van een SERVET krijgen we 
een papieren slab met een grote oranje 
KREEFT erop getekend, die we 
dankbaar omknopen. Schoonhouden en 
daarna als SOUVENIR meenemen
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Bouillabaisse
Voor 4 personen

• 2,5 l visbouillon,  
 fond of blokje
• 0,5 l witte wijn
•  1 kg rauwe garnalen, 

gamba’s en schelpdieren
• 4 el olijfolie
• 1 ui, gesnipperd
• 1 venkelknol, fijngesneden
• 5 tenen knoflook,  
 fijngesneden
• 4 tomaten
•  1 rode peper, zonder zaden 

in ringen
• rasp van 1 sinaasappel
• 4 pimentkorrels
• 1 laurierblad

• 1 el venkelzaad 
• 20 saffraandraadjes
• 400 g poon, in moten
• 0,5 l witte wijn
• scheut pernod of andere  
 anijsdrank
• 400 g zeeduivel, in moten
• 1 kg mosselen
• 4 grote gamba’s
• 4 rode mulfilets
• 350 g kabeljauw, in moten
• 350 g zeebaars, in moten
•  1 grote venkelknol, in 

stukken, gekookt
• geroosterd brood
• saffraanmayonaise

Verhit de visbouillon en voeg de witte wijn toe. Maal de 
schoongemaakte rauwe gamba’s, garnalen en schelpdieren 
(zonder schelp) in de keukenmachine. Bak het mengsel in 
een ruime pan op hoog vuur in een flinke scheut olijfolie 
stevig aan. Doe de ui, venkel, knoflook, tomaten en rode 
peper erbij. Roer door en voeg toe de sinaasappelrasp 
en overige specerijen toe (zorg voor verse saffraan, die 
geeft smaak). Voeg de poon toe en laat 5 minuten garen. 
Giet de wijn en pernod erbij en daarna de reeds bereide 
visbouillon. Laat ruim een uur rustig trekken. Draai de 
soep vervolgens door een passe-vite. Je hebt nu een dikke 
soep. Maak de bouillabaisse af: bouw de soep op in een 
grote, zware, halfhoge pan. Leg onderin de zeeduivel 
en de mosselen. Daarna volgen de gamba’s, mulfilets, 
kabeljauw en zeebaars en de venkel. Laat de pan goed 
heet worden en giet de warme soep over de vis. Breng aan 
de kook op hoog vuur. De vis is gaar als de soep kookt. 
Sommige koks voegen ook stukken vastkokende aardappel 
toe, maar die moet je wel voorkoken anders worden ze 
niet gaar. Serveer de soep in de pan of in diepe borden 
met grote schalen geroosterd brood en saffraanmayonaise. 

Kokkels 
met chermoula
Voor 4 personen, recept van  
Brasserie De Vluchthaven in Bruinisse

• 2 netjes kokkels
• 1 glas droge witte   
 wijn
• zwarte peper 
• 3 tenen knoflook
• 2 rijpe tomaten
• 1 tl komijn, gemalen
• ½ tl paprikapoeder
• 10 saffraandraadjes

• 1 rode peper, zonder   
 zaden in ringen 
• ½ tl cayennepeper
• 4 el peterselie, gehakt
• 4 el koriander, gehakt
• 1 bosui, in ringen
• sap van 1 citroen
• 8 el olijfolie
• brood

Spoel de kokkels goed uit met wat zout water en 
laat ze uitlekken in een vergiet. Kook de kokkels 
in een ruime pan met de wijn plus flink wat peper 
uit de molen. De kokkels zijn gaar wanneer ze 
open zijn. Doe voor de chermoula alle overige 
ingrediënten in een vijzel of keukenmachine. 
Maal alles en voeg het citroensap en de olijfolie 
toe. Meng dit door het kookvocht van de kokkels. 
Serveer de kokkels in het vocht, met een mandje 
brood erbij.

Dirk-Pieter Arkenbout, 
eigenaar van Brasserie 
De Vluchthaven, serveert 
Oosterscheldekreeft van de 
bbq serveert en Zeeuwse 
oesters vanonder de grill.

19 — vogue holiday  vogue holiday — 20
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