Designhotel
Can Cristòfor

Een warm welkom
voor de reiziger



Claudia en Cliff van Hek uit Den Haag maakten
een droom waar. Ze runnen hun eigen prachtige
designhotel in de streek Empordà in Noord - Spanje.
Het restaurant van Hotel Can Cristòfor heeft
bovendien nauwe banden met sterrenrestaurant
El Celler de Can Roca, de nummer vijf van de wereld.
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ilacolum, een piepklein dorpje tussen de stad
Girona en de baai van Rosas aan de Spaanse
Costa Brava. Het ligt in een lieflijke streek, de
Empordà, waar het Nederlandse echtpaar
Claudia en Cliff van Hek een designhotel runt,
Hotel Can Cristòfor. In 2007 opende het zijn deuren. Citroenen en olijfboomp[jes staan ons op te wachten op het terras bij
de ingang. Het huis (can betekent huis in het Catalaans) zelf
dateert uit 1798 en is zo veel mogelijk behouden gebleven. Een
historisch pand dus, dat door het echtpaar van een prachtig
designinterieur werd voorzien. Er heerst een aangename sfeer,
niet in de laatste plaats door de prettige ontvangst van het
tweetal uit Den Haag. We krijgen goede koffie geserveerd en
voelen ons meteen thuis, en dat is ook precies de bedoeling.
Cliff: ‘We wilden een sfeer creëren zoals we die zelf ook graag
zien als we ergens logeren, een plek waar je je welkom voelt,
waar vriendelijke mensen je van allerlei tips voorzien.’
Can Cristòfor werd vernoemd naar ontdekkingsreiziger
Christoffel Columbus, maar ook naar de heilige Christoffel.
Claudia: ‘Het leek ons een passende naam. Vilacolum betekent
het dorp van Columbus. Sant Cristòfor is bovendien de
beschermheilige van de reiziger.’

Design-meubilair
Manager-assistente Mònica Cavallé brengt ons naar de
kamers. Claudia en Cliff hebben met Mònica een lot uit de
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‘We wilden een sfeer creëren zoals je die
zelf ook graag ziet als je ergens logeert,
een plek waar je je welkom voelt’
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de twee belangrijkste personen van het dorp,’ lacht Cliff, ‘de
burgemeester én de postbode! Wie een paar dagen weggaat,
vertelt dat allereerst aan de postbode, zodat hij weet dat hij
even niets hoeft te bezorgen.’

Natuurlijke beautyproducten
Het hotel heeft een eigen spa, waar Claudia haar praktijk als
beautyspecialiste voortzet. Cliff werkte voorheen in de IT,
Claudia is huidspecialiste. Ze gebruikt de producten van
Neoderma, een merk uit Cyprus dat in Nederland al wel
bekend is, maar in Spanje nog niet. Claudia: ‘Het zijn natuurlijke producten zonder parfum, effectief tegen huidveroudering
en niet op dieren getest.’ Vanuit de logeerkamers op de begane
grond in het nieuwe spagebouw loop je zo naar het achtvormige buitenzwembad, dat er op deze zonnige dag uiterst
aanlokkelijk bij ligt. Ook het hotel-restaurant van Can Cristòfor
staat in de wijde omtrek bekend. Mensen komen letterlijk van
heinde en verre om hier te eten. Cliff vertelt dat ze nauw
samenwerken met sommelier Carles Aymerich van sterrenres-

loterij. Deze vrolijke blonde dame uit Barcelona kwam op een
dag zomaar binnenlopen en vroeg of ze in het hotel-restaurant
kon helpen. Nu is ze in alle opzichten de steun en toeverlaat
van Claudia en Cliff. Een voordeel is natuurlijk dat ze vloeiend
Catalaans spreekt. Fotografe Denise slaapt in Girona, mijn
kamer heet Figueras. Er staat een breed bed met witleren
wandboard, glossy gordijnen sieren de ramen en de luxe

‘We werden voorgesteld aan de twee
belangrijkste personen uit het dorp, de
burgemeester en de postbode’



badkamer is voorzien van een designradiator en een mooie
houten vloer. Het bad is van Roca, de wasbakken van Duravit
en de kranen van Starck voor Axor. Ook de rest van het hotel
oogt strak. Her en der staan witte Barcelona Chairs van
Ludwig Mies van der Rohe en Lotek-lampen van Benno
Premsela. Maar Cliff heeft zelf ook een aantal meubels ontworpen. De oude gewelven van het gebouw zijn behouden, net
als de stenen trap die prachtig afsteekt tegen de witte wanden
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en metalen trapleuning. Claudia: ‘We wilden niet alles strak,
want dan wordt het te kil. De architect wilde de originele
stenen trap ook vervangen. We hebben moeten vechten om
hem te behouden.’

taurant El Celler de Can Roca in Girona. Dit restaurant van de
broers Joan, Josep en Jordi Roca veroverde vorig jaar een derde
Michelinster en is nu de nummer vijf van de wereld. Oudste
broer Joan gaat over de gerechten, Josep over de wijn en Jordi
over de desserts. Carles Aymerich is de rechterhand van
sommelier Josep Roca. Carles werd in 2009 zelfs uitgeroepen
tot beste sommelier van Spanje! Zo liet hij bij Can Cristòfor
ooit een witte Rioja op de kaart zetten. Cliff: ‘Hij bleek een
vooruitziende blik te hebben, want een maand later kreeg
diezelfde Rioja een prijs en waren de flessen niet meer aan te
slepen in ons hotelrestaurant.’

Zoete wijn met body
Natuurlijk laten ook wij de kans niet voorbijgaan om sterrenrestaurant El Cellar de Can Roca in Girona te bezoeken. We
hebben het geluk dat we de broers te spreken krijgen. Joan, de
oudste, denkt dat hun
succes vooral te danken is
aan het hypermoderne
pand dat ze een paar jaar
geleden lieten bouwen. ‘We
hebben hier alle moderne
kookfaciliteiten tot onze
beschikking en combineren
technische hoogstandjes
met de Catalaanse traditie.’
Jordi Roca, de jongste
broer, neemt ons mee naar
de keuken. Het is er een en
al bedrijvigheid van lieden
met koksmutsen. Er
werken 25 koks, onder wie
enkele stagiaires. Een
>

Dorpsbanket aan lange tafels
Claudia en Cliff waren al langer van plan naar het buitenland
te verhuizen en een hotel te beginnen. Geen van beiden had
ervaring met dat laatste, maar het werd een instant succes. Ze
kwamen zelfs met zo’n gedegen businessplan dat de Catalanen
versteld stonden. Een paar jaar geleden woonden Claudia en
Cliff nog in Den Haag achter Hotel Des Indes, in een groot
pand met veel schilderijen. Die sieren nu de overloop van hun
Spaanse project. ‘We zochten in heel Spanje naar een geschikte
locatie voor ons hotel, maar hier viel alles op z’n plaats,’ vertelt
Cliff. Hij schetste zelf alle ruimtes, pas in een laat stadium
werd een architect ingeschakeld om de plannen te voltooien.
Cliff: ‘Een paar jaar geleden sprak ik nog geen woord Spaans
of Catalaans. Het is achteraf een wonder dat het is gelukt, maar
de Catalanen zijn dan ook ongelooflijk behulpzaam en gastvrij.’
Toen Claudia en Cliff daadwerkelijk in Viacolum kwamen
wonen, werden ze meteen uitgenodigd voor het dorpsbanket
aan lange tafels in de open lucht. ‘We werden voorgesteld aan
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daarvan is Meme Yebaile, een veelbelovende vrouwelijke
chef-kok uit Venezuela. Vanaf maart 2010 zwaait ze de scepter
in het restaurant van hotel Can Cristòfor in Vilacolum. ‘Meme
is een serieuze, toegewijde werker,’ prijst Jordi haar. Hij loodst
ons langs de verschillende secties. Er wordt vlees en vis
geprepareerd, desserts worden met uiterste precisie bereid.
Alles oogt ordelijk en efficiënt. Tot slot krijgen we de wijnkelder
te zien. Hier prijkt een enorme collectie van wel zestigduizend
flessen uit de hele wereld. Een van de oudste wijnen in de
kelder is een Vouvray uit 1919, een Chenin Blanc uit Le Haut

‘Het leven is hier totaal anders, veel
minder hectisch en niemand probeert
elkaar de loef af te steken’



Lieu in de Bordeaux. ‘Het is een zoete wijn met body,’ verklaart Carles. ‘En kunnen gasten die gewoon bestellen?’ vragen
we verbaasd. ‘Jazeker,’ lacht hij, ‘maar als iemand dat zou doen,
zouden we erg bedroefd zijn!’ Dan wordt Carles al weer
weggeroepen door zijn leermeester Josep. Hij wil Carles een
wijn laten proeven. ‘Vertel maar wat je ruikt,’ zegt Josep. Carles
steekt zijn neus in het glas en snuift diep.
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L’Escala op 7 km van Vilacolum is
erg gezellig. Proef de gefrituurde
groente en de gnocchi!
ristorante.mocambo@libero.it
• San Martí d’Empúries is een
Romeins dorpje vlakbij L’Escala.
Elke zomer is er een hippe bar op
het strand, een van de beste
strandbars in Spanje.
www.lescalacostabrava.nl
• Girona is vlakbij. Deze artistieke oude stad heeft stijl. Café Lola
is er dé ontmoetingsplek voor wie
zich in het nachtleven wil storten.
www.lola-cafe.com

hoog boven de Costa Brava een
bezoek meer dan waard.
www.perelada.com
• De olijfgaard van de Nederlanders Hans en Daida de Roos in La
Bisbal is bijzonder. Het echtpaar
produceert olijfolie van 100%
Arbequina-olijven, een soort die
heel smaakvol is.
www.solivera.com
• Maak een ballonvaart boven
het weidse landschap van de
Empordà! Zelfs de toppen van de
Pyreneeën zijn te zien.
www.globuskontiki.com
Can Cristòfor
Hotel, restaurant en spa Can
Cristòfor wordt gerund door het
Nederlandse echtpaar Claudia
en Cliff van Hek. Het telt veertien
kamers.
Carrer Besalu S/N, Vilacolum,
Girona, Spanje,
+34 972 521135,
+34 671 413700,
info@cancristofor.com,
www.cancristofor.com.

Trotse Catalanen
Na ruim drie jaar kunnen Claudia en Cliff volmondig zeggen
dat Catalunya hun thuis is. Hun kinderen, zoon Jesse van 7 en
dochter Nicci van 5, groeiden hier praktisch op. Cliff: ‘Het
bevalt ons goed op het Spaanse platteland. Het leven is hier
totaal anders dan in Den Haag, veel minder hectisch en
niemand probeert elkaar de loef af te steken met dure auto’s en
dat soort zaken.’ En het hotel loopt uitstekend. De verklaring is
wellicht dat Catalanen erg van modern design houden. Cliff:
‘Het is een trots volk dat zich maar wat graag wil onderscheiden van de rest van Spanje. Vooral in het zuiden gaat het er in
het algemeen nog erg traditioneel aan toe.’ De volgende dag
zet Mònica een heerlijk ontbijt voor ons klaar met warme
croissants, verse broodjes, jus d’orange, gekookte eitjes, kaas,
verschillende soorten lokale jam, chorizo, yoghurt en vers fruit.
Het is ons inmiddels meer dan duidelijk: een verblijf in Can
Cristòfor betekent op en top ontspannen en genieten. •

Tips

Tips van Cliff
• De wijngaarden van Perelada
zijn alleen al vanwege de ligging

Tips van Claudia
• Er zijn veel lokale markten met
lekkere producten, zoals de weekmarkten van Rosas, La Bisbal en
Torroella de Montgrí.
www.empuria.info
• Paardrijden kan hier in de
omgeving heel goed.
www.haiguamolls.com
• De outlet La Roca Village heeft
alle grote kledingmerken voor
leuke prijzen.
www.larocavillage.com
Tips van Mònica
• Restaurant Mocambo van
Italiaan Humberto in kustplaats

De Gouden Joie Tip



El Celler de Can Roca
Restaurant El Celler de Can Roca is van de drie broers Joan, Josep
en Jordi Roca. Het ontving in 2009 een derde Michelinster en prijkt
op nummer vijf in de topvijftig van beste restaurants ter wereld.
Can Sunyer 48, Girona, Spanje, +34 972 222157,
info@cellercanroca.com, www.elcellerdecanroca.com.
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