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SANDER
OVERWEG

MET JONG ONDERNEMERSCHAP KWEEK JE 
VEEL GOODWILL. SANDER OVERWEG (28) 
VEROVERT TILBURG MET DE HOUTLOODS 
EN IS OVER ENKELE MAANDEN TOE AAN 
ZIJN TWEEDE ZAAK.

Voor Sander had de opening van De Houtloods, medio 2015, iets weg van een sprong in het diepe. Kennissen 
verklaarden de toen 26-jarige beginner voor gek. "Het pand was één grote bouwval", vertelt hij. "Maar ik 
geloofde erin. Gelukkig zagen ook de eigenaren genoeg potentie voor een horecazaak. Mijn leeftijd is nooit 
een issue geweest. Misschien heeft het juist wel vóór me gewerkt. Ik had geen enkele historie, alleen een 
goed businessplan met een vernieuwend concept. Met jong ondernemerschap kweek je veel goodwill. Aan 
de andere kant: ik had nog niets bewezen." Dat heeft hij inmiddels wel. Na twee jaar kunnen zowel Sander 
als de pandeigenaren blij zijn met hun keuze. De Houtloods is een geliefde hotspot voor foodlovers. Het 
restaurant zit in een karakteristiek pand uit 1867, aan het Tilburse spoor. Vroeger werd hier het hout voor 
de bielzen en de treinen opgeslagen. Sander: "Het pand stond eigenlijk op de slooplijst, maar is gelukkig 
bewaard gebleven."

IN 'RUIGE' SFEREN
Na de hotelschool raakte Sander geïnteresseerd in bijzondere horecaconcepten. Met 'RUIG' ontwikkelde hij 
een strategie en leidraad voor toekomstige zaken. RUIG staat voor stoer, creatief, innovatief, arbeid en cu-
linaire kwaliteit. Een restaurant als De Houtloods past daar goed bij, met zijn open keuken, informele sfeer, 
industriële design, energieke uitstraling en eersteklas keuken. Bovendien stralen ook de medewerkers een 
bepaalde ruigheid uit. Sander vertelt: "RUIG is tegelijk een afkorting voor de medewerkers. De R staat voor 
Relatie, die met gasten en collega's. Daarna komen Uitdaging, Initiatief en Gastgerichtheid. Bijna iedereen die 
hier werkt, heeft zichzelf aangeboden, door hun ruige schoenen aan te trekken en met mij dit avontuur aan 
te gaan. Zelfs mensen die ergens anders al een goede baan hadden. Hoe stoer is dat?" 

OUDE TREINWAGONS
De menukaart van De Houtloods wisselt het hele jaar door. Het onderscheid tussen voor-, hoofd- en nage-
recht ontbreekt. "We werken met smaaktypes", vertelt Sander. “Iedereen moet zich thuis voelen. Vandaar 
dat we evenveel vis-, vlees- en groentegerechten hebben. Per categorie bieden we vier smaken aan. Denk 
aan fris, kruidig, rijk en zoet. Elke gast kiest zijn eigen smaakbeleving." Pal naast De Houtloods staan twee 
antieke treinwagons met houten meubilair. Sander heeft grootse plannen met de wagons. "De Houtloods 
heeft het imago van een fine dining restaurant. Veel mensen komen hier niet voor koffie met gebak, terwijl 
dit wél zou kunnen. Vandaar dat we in de wagons een nieuwe plek aanbieden, voor koffie, cocktails, kleine 
lunchgerechten en meer. Komend voorjaar gaan we open."   

DE RUIGE 
SCHOENEN AAN

New kids on the block


