
30 31 GRANDE GENIETEN GRANDE GENIETEN

Gehe
imti

p

verliefd op 
het achterland 
van Barcelona

vakantieresort torre nova in catalonië

Jacqueline en Geert, de eigenaars van Torre Nova.

Spectaculaire zomerfeesten.

Spaanse villa Torre Nova.

Natuur rondom Torre Nova.
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Tijdens een vakantie in Spanje op een prachtige plek op een 
bergtop in de Pyreneeën beseften Geert en Jacqueline dat 
ze een week later weer ‘gewoon’ aan het werk zouden zijn. 
Toen namen ze de beslissing om ‘op vakantie te blijven’ en 
iets met genieten en vakantie te gaan doen.
Ze gingen op zoek naar een plek met het beste van het bin-
nenland (sociaal leven, buiten zijn, zon, zee, heuvels, en de 
enige vraag die écht belangrijk is in het leven: ‘Waar is het 
feest vanavond?’), en  een moderne metropool waar van 
alles te beleven is. Dat vonden ze dus allebei in Catalonië, in 
Barcelona en haar groene, ongerepte achterland. 

Verliefd op Torre Nova
Jacqueline: ‘We wilden absoluut iets authentieks, een 
boerderij of een Spaanse villa. Op een dag kregen we een 
tip over Torre Nova, en vanaf het eerste moment dat we er 
binnenliepen waren we verkocht. Toen we op het bovenste 
balkon kwamen met zijn adembenemende uitzicht over het 
dorp en de vallei wisten we het meteen:  véél te groot en 
véél te duur, maar dit is het helemaal! We hadden gaande-
weg een onmogelijke lijst met 15 wensen opgebouwd en, 
toeval bestaat niet, Torre Nova voldeed aan allemaal. De 
kinderen (toen 7 en 9) wilden helemaal niet weg uit Neder-
land, maar met de belofte van een hond en een paard be-
gonnen ze al te twijfelen. We hebben de afspraak gemaakt 
dat ze mee moesten, maar dat als ze 18 zijn ze zelf kunnen 
beslissen of ze willen blijven of terug naar Nederland gaan. 
Inmiddels is dat punt gepasseerd en zijn zowel wij als de 
kinderen helemaal geïntegreerd en willen we niet meer weg. 
De hond is er gekomen, het paard niet, maar dat maakte 
niet meer uit gelukkig.’

Zeven keer gevierd
Geert: ‘Daarna heeft het koopproces nog een jaar geduurd. 
Veel hindernissen, zoals ruziënde erfgenamen, huurders 

met een levenslang contract, gegevens in het kadaster die 
niet klopten en ga zo maar door. Maar de aanhouder wint. 
Zo hebben we maar liefst 7 keer gevierd dat we het huis 
hadden bemachtigd! Er kwam altijd weer iets tussen… De 
reacties van familie en vrienden verschilden van ‘oooh wat 
vréselijk’  tot  ‘wat leuk, toch 7 keer feestgevierd!’. Zelf zijn 
we van de laatste club. De eerste drie jaar hebben we ons 
goed voorbereid op de grote verbouwing en ondertussen 
kennisgemaakt met de prachtige omgeving van Torre Nova 
en de authentieke cultuur en natuur van de streek. Vooral 
de spectaculaire zomerfeesten met hun eeuwenoude tradi-
ties maakten grote indruk. Dit is écht Spanje! De Spanjaard 
heeft niet veel excuses nodig om een feestje te vieren, daar 
waren we al snel achter. In ieder geval voelden we ons er 
snel thuis.’

Catalaanse villa uit 1900
Jacqueline: ‘Na alle ruïnes en slecht onderhouden huizen 
die we in anderhalf jaar gezien hadden was de bouwkundi-
ge staat van Torre Nova behoorlijk goed. Vooraf hadden we 
het idee van een ‹quick en dirty› verbouwing, maar uitein-
delijk besloten we tot een goed voorbereide en professio-
nele transformatie van het huis. Torre Nova is een adellijke 
Catalaanse villa uit 1900, een zogenaamde. casa señorial. 
Gebouwd door een markies als zomerhuis, 1.200 vierkante 
meter verdeeld over drie verdiepingen, en plafonds van 
vier en een halve meter hoog: ‘impressionante’ zoals ze hier 
zeggen. Perfect voor het creëren van grote en comfortabele 
appartementen, vergelijkbaar met je eigen huis in België, 
maar in een uniek pand op een prachtige plek in een histo-
rische omgeving. We wilden anticiperen op nieuwe trends 
in kwaliteitstoerisme: de behoefte aan beleving en genie-
ten, authenticiteit en rust maar ook actie, natuur, cultuur, 
gastronomie, en dat alles in écht Spanje. Maar ook geschikt 
voor kinderen tot en met de ‘silver generation’, mensen met 
een bewegingsbeperking en een duurzaam energieconcept. 

J
acqueline Brakel en Geert van Heijningen 
verhuisden tien jaar geleden met hun kin-
deren Lisa en Stefan van Amsterdam naar 
het dorp La Torre de Claramunt bij Barce-

lona in Spanje. Hier volgt hun ode aan het Spaanse 
leven en Catalonië in het bijzonder!

TEksT EN foToGRAfIE JAcquElINE BRAkEl EN GEERT vAN HEIJNINGEN

>Castellers, een eeuwenoude traditie. European Balloon festival, elk eerste weekend van juli.

Cercavila, de grote optocht tijdens het Festa Major. Torre Nova, rust en natuur.
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Ondertussen was Spanje in hevige crisis geraakt, en zag 
iedereen in het dorp ons als ‘de eigenaars van Coca-Cola’ 
en als dé oplossing voor de crisis. Bewust hebben we tij-
dens de verbouwing alleen gewerkt met kleine bedrijfjes 
uit het dorp en de omgeving, wat veel goodwill opleverde. 
Ook konden we zo verbouwen tegen crisisprijzen, terwijl 
iedereen blij was met ons.’  

Vakantieresort Torre Nova
Geert: ‘We zijn in juli 2011 gestart met ons kleinschalig 
en duurzaam vakantieresort Torre Nova en de verhuur 
van de eerste vier appartementen, en nu, in 2015, zijn alle 
acht appartementen in bedrijf. Vanuit het niets gestart 
met een nieuwe accommodatie en een nieuw concept in 
een relatief onbekende regio is niet gemakkelijk. Maar 
door het unieke plekje en de kwaliteit die we bieden 
begon het snel te lopen. Aan de ene kant grenst Torre 
Nova direct aan de natuur, en aan de andere kant aan 
het middeleeuws dorpje. Met een leuk tapasrestaurantje 
direct aan de overkant. Zo biedt het ‘best of both worlds’. 
We hebben veel Nederlanders en Belgen te gast, maar 
ook reizigers van over de hele wereld: van de Verenigde 
Staten tot China en van IJsland tot Zuid Afrika. Dankzij 
mooie  recensies behoort Torre Nova inmiddels tot de 
hoogst gewaardeerde appartementen van heel Catalonië. 
Daar zijn we best trots op. We trekken vooral gasten die, 
net als wij, linksaf gaan waar iedereen rechtsaf gaat. Heel 
belangrijk was ook dat we er geen restaurant of bar bij 
wilden, maar juist ons eigen leven behouden. Daardoor 
profiteren de bakker, de restaurantjes en winkels in het 
dorp ook van Torre Nova, en, nog belangrijker, authentie-
ker kunnen we het zelf niet bieden.’

Jacqueline: ‘Het loopt uitstekend, maar waar we ook 
tegenaan lopen is dat Spanje vaak onterecht alleen geas-
socieerd wordt met ‘Sol y Playa’ en het beeld dat ons land 
alleen aantrekkelijk is in de zomermaanden. En dat terwijl 
het land zoveel te bieden heeft qua genieten. Zo is het 
hele jaar de temperatuur zo’n 10 tot 15 graden hoger dan 
in België en schijnt de zon hier vrijwel elke dag. Verder is 
Barcelona met zijn bezienswaardigheden dan veel rustiger 
dan in juli en augustus en is het in onze groene omge-
ving heerlijk wandelen, fietsen, en genieten van natuur, 
authentieke cultuur en natuurlijk de lokale wijn of cava 
en het eerlijke en betaalbaar eten.’

Centraal in Catalonië
Torre Nova ligt in een heel authentieke streek. Wat er te 
doen is? Te veel om op te noemen, gezien de centrale lig-
ging in Catalonië: vlakbij topattracties als de berg en het >

Trappenhuis Torre Nova.

Vakantiehuis van de markies uit 1900.

Het klooster van Montserrat.

Adembenemend uitzicht vanaf Torre Nova. Paradijs voor wandelaars.

Als je geen last hebt van hoogtevrees. Het kasteel van Claramunt.

 De magische berg Montserrat.



36 37 GRANDE GENIETEN GRANDE GENIETEN36 GRANDE GENIETEN

klooster van Montserrat, de bruisende metropool Barce-
lona, de stranden van Sitges en de Costa Dorada, kastelen, 
de kloosters van Poblet en Santes Creus, en zelfs maar 
anderhalf uur van de Pyreneeën. Overal dichtbij, maar ver 
genoeg vandaan.
Catalonië is rijk aan tradities, die met grote trots door jong 
én oud in ere worden gehouden. En het heeft in onze streek 
niets met toerisme te maken. Sterker nog, de ene helft van 
het dorp treedt op en de andere helft komt kijken. Als enig 
aanwezige toeristen maak je zo deel uit van de unieke en 
authentieke sfeer van het échte Spanje. Hier een paar tot de 
verbeelding sprekende voorbeelden:

Zomerfeesten
De unieke zomerfeesten die in elk dorp en stad plaatsvin-
den, waar reuzen dansen en kleurrijke folkloristische groe-

pen in optocht door het dorp trekken. In het dorp van 
Torre Nova is het ‘festa major’ op 23 juni, de dag van 
Sant Joan, de belangrijkste feestdag in Catalonië. Spec-
taculair zijn ook de ‘Castellers’ of menselijke torens. Zo 
hoog als een flatgebouw, waar je als toeschouwer kip-
penvel van krijgt. De ‘Correfoc’ of lopend vuur: specta-
culaire vuurwerkoptochten met duivels en draken  door 
de straten. De ‘Pessebres vivents’ of levende kerststal-
len, waarin de bewoners de middeleeuwse dorpscentra 
omtoveren tot een waar Bethlehem. De ‘Calçotadas’ in 
het voorjaar, de bourgondische eetfeesten met lente 
uien op de BBQ en veel cava aan lange tafels. Semana 
Santa, de heilige week voor Pasen, met emotionele pro-
cessies en eind april in het middeleeuwse Montblanc de 
uitbeelding van de legende van Sant Jordi (Sint Joris) 
en de draak. Het Romeinse festival in mei in Tarragona, 
dan Tarracó genoemd.
Het bezoek aan befaamde bodega’s in de Penedès, met 
als hoogtepunt het ViJazz festival begin juli, wijnproe-
ven in de straten met jazz muziek op de achtergrond. 
Of het European Balloon festival, als dagelijks meer dan 
60 luchtballonnen het luchtruim kiezen. En in Barcelo-
na natuurlijk het spektakel van de voetbalwedstrijden 
van FC Barcelona in het legendarische stadion Camp 
Nou, maar ook bijvoorbeeld de muziekconcerten in het 
unieke en indrukwekkende concertgebouw ‘Palau de 
la Musica Catalana’. Geert en Jacqueline doen er alles 
aan om dit ándere, emotionele  gezicht van Spanje te 
laten zien aan hun gasten, en met succes, want velen 
komen terug en vertellen het door aan familie,  vrien-
den en collega’s. Het levert bezoekers op die echtheid 
en kwaliteit zoeken en echt geïnteresseerd zijn in het 
land en haar cultuur, waar de Spanjaarden terecht zo 
trots op zijn.    
 
Live your dream!
Geert: ‘Of onze droom is uitgekomen? Wel een belang-
rijke droom, maar we hebben nog zoveel meer dromen.. 
Mijn dochter kocht laatst een nieuwe agenda. Daar 
stond op: ‘Don’t dream your life, live your dream!’ en 
dat is precies wat we hier doen. We zijn hier in ieder 
geval heel gelukkig samen en met onze kinderen gaat 
het ook goed. En we beseffen heel goed dat er geen ga-
ranties zijn in het leven. Geen dag zonder zorgen, haha, 
maar het dreigt toch allemaal te gaan lukken. We zijn 
hier jarenlang uitgelachen over ons idiote plan (‘wie 
komt hier nou naar toe?’) en nu verbaast iedereen zich 
over de vele auto’s met buitenlandse kentekens die 
Torre Nova elke dag in- en uitrijden. Dus genieten we 
er maar van. En een volgende droom? Misschien nog 
een mooi project, of anderen helpen hun droom waar te 
maken. Ervaring hebben we in ieder geval al.’  

www.torre-nova.com

Zo van het veld op je eigen tafel.

 Calcotada’s, een van de vele eetfeesten.  dansende reuzen tijdens het Festa Major.

Volop actie in de omgeving.

Beroemde wijnbodega’s om te bezoeken.

Can Feixes, een van de beste wijnen van Spanje.

In Spanje draait alles om samen eten.Unieke wandeling op Montserrat.


