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“Creativity takes courage”

Henri Matisse
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Welkom bij Loggere Wilpower. Welkom in ons 
huis. Op deze bijzondere plek, het oude landhuis 
omringd door bomen en tuinen, ontvang ik samen 
met mijn team al jaren interieurprofessionals. 
Buitenplaats Gooilust is de showroom van Loggere 
Wilpower, waar we in de oude herenkamer 
met uitzicht op de beukenlaan onze stalenkamer 
inrichtten. Het is een plek om in te schatgraven, een 
bibliotheek vol stoffen, behang en passementen; 
nieuwe collecties en evergreens.
 
In de stijlkamers nemen we u mee op een reis 
langs de mooiste stoffen, materialen en kleuren. 
We veranderen mee met de seizoenen, van rijk en 
warm in de winter tot licht en luchtig in de zomer.
We veranderen ook mee in de tijd, van klassiek 
naar hip. Soberheid is passé, het hoeft allemaal niet 
meer zo serieus. Het mag naast elkaar bestaan. We 
mixen stijlen en kleuren. Barok én urban, maar 
altijd met aandacht. Aandacht voor een gevoel van 
luxe en aandacht voor kwaliteit. En wat mij betreft: 
graag een tikje bohémien, met een detail dat gezien 
mag worden. Een glanzende veer, een gekleurde 
steen, een borduursel of een mooi passement.
 
Een fijn interieur om je thuis te voelen, het leven te 
vieren: meer dan ooit is dat belangrijk. Net als fysiek 
contact, naast de digitale wereld waarin we op elk 
moment over de wereld kunnen reizen. Op het 

landgoed dicteren de seizoenen de sfeer, van lekker 
cozy binnen tot buiten genieten van het uitzicht op 
het terras. We blijven u van harte welkom heten 
in ons huis, onze showroom, voor inspiratie en 
advies aan professionals. En voor een moment van 
thuis komen, in onze wereld van stoffen, behang 
en interior decoration.
 
Ondertussen vertellen we ons familieverhaal 
verder. Een nieuwe generatie dient zich aan, ook 
in het huis van Loggere Wilpower. Jonge en 
gepassioneerde creatieve talenten verrassen ons 
met hun frisse blik en wij geven onze kennis en 
ervaring met liefde aan hen door. Timothy van 
Oorschot, mijn oudste zoon, werkt al weer een 
paar jaar mee in de zaak. Zijn kunst siert de wanden 
van Gooilust, de meubels die hij maakt voor onze 
eigen collectie vinden hun plek naast de prachtige 
collecties van de internationale merken die we 
vertegenwoordigen.
 
In dit magazine neem ik u graag mee door ons huis, 
langs nieuwe collecties, vertrouwde klassiekers 
en fijne sferen. Wees welkom om er kennis mee 
te maken. Wees welkom in onze showroom, ons 
huis èn ons thuis. We kijken uit naar uw bezoek op 
Buitenplaats Gooilust.
 
Suzanne Loggere

WELKOM



De showroom van Loggere Wilpower is gevestigd 
in het statige landhuis Gooilust in ’s-Graveland. 
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‘Stoffen geven karakter aan je interieur’
Suzanne Loggere over haar eigen stijl

Ze reisde als jonge vrouw de wereld over voor 
ze zich settelde in een koetshuis in ’s Graveland. 
Suzanne Loggere studeerde kunstgeschiedenis 
in Genève en werkte een aantal jaar voor een 
architectenbureau in Parijs. ‘Een heerlijke tijd, maar 
op een gegeven moment vond ik het welletjes. Ik 
was 26 en wilde naar huis, en voor mezelf beginnen. 
Dat ondernemen zat er kennelijk vroeg in.’ 
Ze ging terug naar Nederland, kocht een koetshuis 
in het groene ’s-Graveland met genoeg ruimte 
voor een showroom en begon met het stylen en 
inrichten van huizen en hotels. ‘Mijn vader leerde 
me zakendoen. Samen haalden we een aantal 
interieurlabels naar Nederland. Die probeerde ik 
hier aan de man te brengen. Gingen we met z’n 
tweeën op pad. Gewoon, met de Gouden Gids 
op schoot, belde ik interieurzaken. Of ik langs 
mocht komen. Handelsreizigers waren we. Het 
ging wonderwel goed. Als ik terugkijk, zie ik hoe 
ik aan de wieg heb mogen staan van prachtige 
interieurmerken in Nederland. Met veel merken 
trek ik al jaren op, met Elitis al 25 jaar.’ 
Het koetshuis waar ik woon dateert uit 1810 en 
heeft veel historische waarde. ‘Het past goed bij ons, 
vond ik, vanwege de authentieke sfeer en de oude 

elementen. Ik hou van de architectuur uit vervlogen 
tijden. Natuurlijk is het gerenoveerd. Maar alle 
originele en karakteristieke elementen hebben we 
zo veel mogelijk in tact gelaten. Het is immers een 
monumentaal pand met een beschermde status.’

Winterhuis, zomerhuis

‘Mijn handelsmerk is een rustige en lichte basis, 
met toevoeging van luxueuze en kleurrijke stoffen, 
accessoires en materialen. Behaaglijke stoffen. 
Het allermooiste bedlinnen. Kussens met mooie 
decoraties in warme tinten. Zwierige gordijnen. 
Chic behang. Kamers die ton-sur-ton in elkaar 
over lopen. Een vrouwelijke touch. Zachte, ronde 
vormen. Een biesje, een bandje, franjes, koorden, 
kussens om in te verdwijnen.’ Stylen gaat altijd 
intuïtief. Suzanne laat zich zowel voor de styling 
van de showroom als thuis inspireren door reizen, 
kunstenaars, musea en natuurlijk de merken die 
ze vertegenwoordigt. ‘Een lap stof kan me zomaar 
het idee geven voor een interieur. Het leuke vind 
ik dat je daarin altijd blijft groeien. Rijkdom in 
materialen, kleuren en stoffen, overdaad; het is 
niet gauw te veel. Ik hou van bohemien, al wisselt 
dat ook met de seizoenen. In de winter mag het 



‘Het vraagt lef en persoonlijkheid om een 

huis te decoreren waar je zelf blij van 

wordt.  Een huis waar je blijft kijken 

en je ogen laat reizen langs alles wat je 

samen hebt gebracht tot een unieke en 

authentieke mix.’
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zwaarder en rijker, met meer drama. De zomer 
vraagt om luchtige witte gordijnen die wapperen in 
de wind.’ 

Familiehuis

Aanvankelijk hadden Suzanne en haar man alleen het 
koetshuis. Haar ouders woonden in de naastgelegen 
orangerie. De orangerie en het koetshuis waren in 
eerste instantie twee panden. Na het overlijden van 
haar moeder kochten ze de orangerie erbij. ‘Het 
is een joekel van een huis. Zeshonderd vierkante 
meter, zestien kamers, zes badkamers en een 
tuin van drieduizend vierkante meter, met een 
naastgelegen bos. In dit huis heb ik mijn business 
opgebouwd, hier ben ik mijn showroom in 
exclusieve interieurmerken begonnen. Alle hoogte- 
en dieptepunten, teleurstellingen en momenten van 
geluk heb ik hier ondergaan, gevierd of getrotseerd. 
Het aardige is, als je zo fijn woont, met zo veel 
gastenkamers, iedereen graag naar je toe komt. 
Vrienden, kinderen en familie: allemaal vinden ze 
het verukkelijk om hier te zijn.’

Tuinmens

‘Ik maak graag lange dagen en ben regelmatig voor 
werk op reis’. Als ik eindelijk thuis ben, zit ik graag 
met een glas bij de haard. Of met mijn handen in 

de aarde. Tuinieren heeft een positieve invloed op 
mijn geestelijke gezondheid.’ Net als een bepaalde 
orde om je heen, aandacht voor je omgeving. 
‘Ik hou van een opgeruimd huis, van kaarsen die 
branden, mooie bloemen, foto’s aan de muur, een 
knapperend haardvuur. Of mijn smaak in de loop 
der jaren is veranderd? Natuurlijk. Je ontwikkelt 
je toch door de jaren heen. Je kunt de mooiste 
studies doen, maar smaak moet rijpen. Ik durf 
veel meer dan vroeger.

Oog voor detail

Soberheid is passé, het mag allemaal weer wat 
rijker, ziet Suzanne. Al was dat in haar eigen 
interieur altijd al aan de hand. Zo verzamelt 
Suzanne al dertig jaar passementen, het liefst met 
verrassende materialen zoals bont, veren, jute 
of houten kralen. ‘Het is voor mij geen klassiek, 
maar een hip accent. Het maakt je interieur af. 
Hetzelfde geldt voor de bloemen van Menno 
Kroon, kunst van Erik Renssen en de stenen 
en mineralen van St1 gallery waar ik graag mee 
werk. Ik wil me omringen met kleuren waar 
ik me prettig bij voel. Het geeft een enorme 
kick als ik iets moois heb gevonden tijdens een 
inspiratiereis, dit thuis uitpak en direct zie dat 
het beeld klopt.’
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Verantwoorde stoffen.
Een blijvende trend die wij graag aanmoedigen. 

CMO Paris - Natural fibers

Palmblad, Abaca, waterhyacinth en hen-
nep: CMO Paris heeft een passie voor na-
tuurlijke vezels en verwerkt deze duurzame 
materialen tot rijke en tactiele weefsels: 
voor op de muur, als bespanning  en voor het 
raam. De authentieke en delicate kwaliteit 
van de natuurlijke grassen en bladeren komt 
tot zijn recht in geweven structuren. Daar-
voor werkt CMO Paris samen met lokale 
ambachtsmensen wereldwijd.

Rubelli -  Econyl

Rubelli ontwerpt de mooiste interieur- en 
bekledingsstoffen met duurzame materialen. 
De collecties Java, Martinique, Lollipop, 
Cuba Libre en Vibrations zijn kleurrijk 
en grafisch, en bovenal verantwoord. De 
stoffen zijn gemaakt met minder water en 
energie maar bovenal met eco-materialen: 
garens gemaakt op basis van de bonen van de 
Wonderboom en een eco-viscose gesponnen 
uit houtpulp. 

Élitis - Masters of  Linnen

Élitis staat bekend om hun prachtige linnen 
stoffen: alle linnen is afkomstig uit Frankrijk, 
en alles wordt geweven in België of Italië. 
Élitis mag zich zelfs Masters of Linen noe-
men, en dat certificaat betekent dat de lin-
nen stoffen van Elitis gegarandeerd afkom-
stig zijn uit Europa. Collecties zoals Gypsies, 
Anjuna, City Linen, Assouan en Stucco zijn 
daarmee duurzaam, verantwoord en boven-
dien lokaal geproduceerd. 

C&C New Life Cashmere

Een nieuwe ontwikkeling van het Itali-
aanse merk C&C Milano zijn quilted stoffen 
voor bedspreien. De gewatteerde dekens zijn 
niet alleen warm, maar bovenal decoratief in 
de slaapkamer. Extra warmte brengt C&C nu 
met eco-vriendelijk ‘new life cashmere’ van de 
hoogste kwaliteit, ge-upcyclet als vulling voor 
de dekens. In combinatie met een ademende tijk 
en mooie kleuren en designs die we gewend zijn 
van C&C Milano, en dan ook nog verantwoord.
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De collecties van onze merken zijn op tal van 
manieren toepasbaar. In de stijlkamers van ons huis 
laten we zien wat er allemaal mogelijk is met ons 
uitgebreide assortiment aan stoffen. We hopen 
je te inspireren en in creatieve zinnen te prikkelen. 

Dwaal met ons mee door de verschillende ruimtes 
in ons huis. Van de slaapkamer tot de living, en van 
de zitkamer tot de werkkamer. We omhullen ons 
graag in een comfortabele en rijke sfeer, met een 

basis van mooie stoffen en prachtig behang.

Kom binnen 
in ons huis



SLAAPKAMER
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De slaapkamer.
Warm, zonnig en natuurlijk

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

24 25

1. Stof van Larsen - L9270-03, kleur Desert, 128cm, uit de collectie Kara  2. Behang van Élitis - VP 932 70 met zijdestructuur uit de collectie 
Soie changeante, 1mx10m 3. Tafellamp van Heathfield & CO - model Andro, 48cm hoog 4. Passement van Houlès - 33006 - 9800 uit de 
collectie NEOX, 70mm-2 3/4 5. Stof van Élitis - LI 878 80, kleur Beauté noire, 294cm

6. Stof van Élitis - LZ 865 22, kleur Soleil levant,136cm, 7. Doosjes uit privé collectie 8. Kussen van  Élitis - CO 197 26 02 kleur BAHIA 
Lemon uit de L’Áccesoire collectie , 40cmx55cm 9. Stof van Élitis - LI uit de collectie Esprit, 140cm 10. Stof van Larsen - L9268-03, kleur 
Ebony uit de collectie Hara, 133cm



WERKKAMER
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De werkkamer.
Een rustige en robuuste stijl  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

30 31

1 Stof LI 878 80, kleur Beauté noire, 294 cm, uit de collectie Escale 2. Stoel van Marie’s Corner model Dixie met beukenhouten frame
3. Stof van Larsen - L9282-03, 142 cm 4. Stof van Larsen - L 9281-03, 134 cm 5. Passement van Élitis - PA M1 01 Magie blanche

6. Stof van Métaphores - 71406/002, APLOMB BRIQUE135 cm 7. Stof van Larsen - L9286-02, Spice, 121 cm 8. Lamp - Heathfield & Co - 
Ferro table lamp 9.  Stof - CMO Paris, FRA 03 10, 89 cm stof gemaakt van 100% raffia vezels



Zitkamer
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Zitkamer
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De zitkamer.
Persoonlijke collage vol textuur en kleur 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

38 39

1. Stof van Larsen - L9369-02, kleur Spice, 131cm, uit de collectie Hillside 2. Behang van Élitis - RM 1009 72 met linnen structuur uit de 
collectie Vestiaire masculin, 130cm 3. Fauteuil Marie’s Corner - model Baldwin 4. Kleed van Serge Lesage - model Vibration 1, 160x230cm

5. Behang van Élitis - RM 1004 35, 3d velours uit de Gallery collectie 118cm, 6. Stof van Pepe Peñalver - Panay, kleur 08, 282cm 7. Stof van 
Élitis - LZ 865 35 uit de collectie Escale, 136cm. 8 Stof van  Larsen- L9287-02 kleur Smoke, 142cm 9. Vaas van Élitis - VA 101 80 01



Zitkamer

41



1.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

2.

9.

42 43

De Lounge.
Vrouwelijk en vurig, warm en elegant

1. Kussen van Élitis - CO 200 34 02, kleur Grenadine, 40x55cm, uit de collectie L’Accesoire 2. Kussen van Élitis - CO 82 35 02, kleur Grenadine, 
40x55cm, uit de collectie L’Accesoire 3. Behang van Élitis - VP 932 10, print met zijde structuur, 1x10m 4. Bijzettafel van Marie’s Corner - 
model Cala, kleur Black , 55x47cm

5. Stof van Larsen - L9356-04, kleur Saffron, 130cm, uit de collectie Moonrise  6. Lamp - Heathfield & Co - Veletto medium table lamp 
7.Fauteuil Marie’s Corner - model Baker 8 Stof LI 884 50, kleur Couché de soleil, 140 cm, uit de collectie Escale  9. Stof van  Larsen- L9373-
02 kleur Spice, 139cm
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1. On re el ius architin nit esciur rehenihitat. 2. Dus se seditatecte cus aborecus est eum eatibus coreperempos exceriam 

ratias eos ditatio. 3. Met offic temporunt ut quunt quatur sum voloria es nita doluptat aut imusapit ma vel imincit 

emollaut es essit estiur mint, qui aut exerit etur ant expercid que ne volescia dis venti untinti to bla dolorrum am que 

nim qui te sus aspis aspeditisqui tem nus exererro comnis dunt.

Buiten Wonen
Het zijn niet alleen de dagen die lengen als het ’s zomers 

’s avonds lang licht is. We verlengen ook de stijl en sfeer van 
ons interieur naar buiten. De mooiste dessins en de beste 
kwaliteit stoffen zijn er ook voor tuin en terras, bestendig 

tegen zon en regen, maar vooral een lust voor het oog.
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In de zomer verruilen we met liefde onze 
woonvertrekken binnen voor heerlijke momenten 
in de tuin, op het terras, de patio of het balkon. 
Maar het liefst wel in dezelfde fijne en gestoffeerde 
sfeer waar we binnen van genieten. Gelukkig zijn er 
steeds meer stoffenmerken die zowel voor indoor 
als outdoor gebruik de vertrouwde kwaliteit en 
creativiteit leveren. Want praktische stoffen, die 
tegen felle zon en tegen een buitje kunnen, mogen 
ook gewoon mooi zijn. 
Dat begrijpen ze als geen ander bij C&C Milano, 
het Italiaanse merk dat voor het interieur grossiert 
in mooie linnens met een sobere uitstraling. ‘Voor 
iedereen die graag vrienden uitnodigt, om heerlijk 
te ontspannen in de tuin of bij het zwembad, of om 
lange avonden buiten door te brengen met koele 
drankjes en diners onder de blote hemel, bieden wij 
stoffen en kleden om van 
die buitenruimte een echte 
zomer-living te maken 
of een eetkamer onder de 
zon. Zonder concessies, 
dus net zo comfortabel en 
elegant als we dat binnen 
wensen’, stellen ze bij C&C 
Milano.  Bij C&C Milano voorzien ze in twee 
belangrijke stijlen voor buitenstoffen. Zo zijn er 
collecties buitenstoffen in levendige kleuren en 
voorzien van bonte patronen. Blauwe tinten - van 
aubergine tot Tiffany blue - vormen een perfecte 
mix in geometrische dessins met witte en ecru 
tinten. Ze passen mooi bij de meer neutrale tinten 
in lookalike linnen stoffen, gemaakt van weefsels 
in een kunststof vezel. Bijpassende kleden, met de 
uitstraling van sisal maar bestand tegen water, zon, 
chloor en zout, maken het sfeervolle terrasinterieur 
af. 
De buitenstoffen van C&C Milano - of het nu gaat 
om bekledingsstoffen of luchtige gordijnstoffen 
- zijn bedoeld om binnen en buiten naadloos 
in elkaar over te laten vloeien. Want een mooi 
interieur houdt niet op bij de openslaande deuren, 

Een mooi interieur 
houdt niet op bij de 
openslaande deuren

maar spreidt zich uit over het gras, het terras, langs 
het zwemband om overal dezelfde stijl, kleuren 
en onze persoonlijke smaak uit te stralen. En 
voor wie nog niet toe is aan nieuwe bekleding of 
buitenmeubelen: er is een ruime keuze aan kussens 
beschikbaar om de open air-living elk seizoen van 
een frisse look te voorzien. 
Ook bij het eveneens Italiaanse merk Loro Piana 
verstaan ze de kunst om van de ‘buitenkamer’ 
een aangekleed interieur te maken. De collecties 
voor binnen krijgen een doorvertaling naar de 
buitencollecties, met bouclé-stoffen voor buiten in 
Dehors Bouclé en het natuurlijk ogende Sabi-Sands: 
mooie en rijke weefsels die ook binnen niet zouden 
misstaan. Dankzij de kunststof vezels en de speciale 
behandeling blijven deze heerlijk zachte stoffen 
ook mooi in zon en regen en zijn ze gemakkelijk 

schoon te houden. Dessins 
die we binnen zien, zoals 
de strepen, kunnen we 
ook buiten voortzetten 
bijvoorbeeld met Dehors 
Principato, dat zich prima 
laat combineren met de 
stof Monaco met een 

katoenachtige textuur. Om het af te maken, 
biedt  Loro Piana sinds dit seizoen ook een 
weersbestendige Sisal, mooi om een buitenkleed 
van te maken afgebiesd met een band effen stof uit 
de Dehors Plain fabric-collectie. 

Proza uit Parijs
Voor een vleugje Parijse chic en elegante biedt het 
Spaanse merk Lizzo naast interieurstoffen sinds 
kort ook een collectie kussens voor buiten die extra 
stijl en kleur geven aan een ingetogen basis. De 
eerste collectie voor buiten draagt daarom namen 
die zijn geïnspireerd op de titels van boeken die in de 
lichtstad zijn geschreven. Zo ademt de stof ‘Bovary’ 
- afgeleid van ‘Madame Bovary’, het meesterwerk 
van Gustave Flaubert uit 1857 - de sfeer van 
het ‘pitjesmotief’ van de gevlochten zitting van 
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Binnen en buiten vloeien in elkaar over met 
stijlvolle stoffen en kleden

de bekende Parijse terrasstoelen. ‘Marelle’ - de 
Franse vertaling van ‘Rayuela’, het boek dat Julia 
Cortazor in 1963 schreef in Parijs - is een frisse 
visgraat verkrijgbaar in zwart, wit en grijs maar 
ook geel, roze, groen en blauw. ‘Tropic’ - afgeleid 
van het boek ‘Troique du Cancer’ uit 1934 van 
Henry Miller - is een heerlijke stof voor buiten 
met een print vol florale en botanische motieven, 
in drie kleuropties: neutraal, multicolour en in 
blauwtinten. ‘Camelia’ tenslotte - met inspiratie 
van ‘La Dame aux Camélias’, de klassieker van 
Alexandre Dumas uit 1848 - is een zachte stof 
die dankzij de vuurbestendige afwerking ook 
geschikt is voor avonden bij de buitenhaard. 
Tropische tinten en sferen vinden we ook zeker 
in de collectie ‘Bali’ van het Franse merk Manuel 
Canovas. ‘Bali’ is er zowel voor binnen als buiten, 
en daarmee met recht een verbinder van beide 
interieurs. De collectie is kleurrijk en sprankelend 
dankzij patronen van handgetekende en 
-geschilderde voorstellingen van scholen vissen, 
schelpen, vogels en weelderige planten. 
Het eveneens Franse Elitis pakt uit met een rijk 
palet aan opties om de ‘buitenkamer’ aan te kleden 
met kleden, kussens en bekledingsstoffen. De 
kledenserie  ‘Disco’  bestaat uit ronde, rechthoekige 
en vierkante kleden met weersbestendige latex 

backing in prachtige kleurencombinaties van 
natuurlijke tinten met rijke kleuren en in een 
mix van gevlochten en geweven draden. Extra 
mooi is dat de kleden voor 88 procent bestaan 
uit gerecyclede materialen, voornamelijk van 
PET-flessen. De serie buitenstoffen ‘Lontano’ 
is er in effen variant maar ook geometrische 
patronen: heerlijk mediterraans. ’Farniente’ - de 
naam zegt het al - ademt de sfeer van lekker en 
ontspannen buiten leven, of dat nu aan de rand 
van het zwembad is of op een dakterras in New 
York. Voor een vleugje ‘urban’ levert Studio Pepe 
samen met Elitis een collectie stoffen voor 
binnen en buiten die refereert aan de stroming 
van de radicale architectuur uit de jaren zestig. 
‘Archiutopia’ biedt een ruime en spannende 
serie van 3D-stoffen, stoffen met geometrische 
prints en kleurrijke patronen van ingeweven 
‘woongebouwen’. De collectie in zwart, wit, zand 
en roodbruine tinten brengt een ode aan de stad 
in optima forma, voor een even robuuste als 
comfortabele aankleding van elke binnen- én 
buitenruimte. Dat betekent het hele jaar omringd 
zijn met de beste kwaliteit, de mooiste sfeer maar 
dan bestand tegen de specifieke omstandigheden 
buiten. Zo genieten we het hele jaar door van het 
mooiste interieur én exterieur. 



Buiten
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Meewerken aan de creaties van 
onze klanten is elke dag een feest

Nicole Verweij, sales manager Loggere Wilpower

Nicole Verweij verruilde de wereld van fashion 
voor die van interior & decoration. Al tien jaar 
geniet zij dagelijks van haar werk als hoofd van 
het salesteam van Loggere Wilpower. ‘Heerlijk 
om samen met klanten precies de juiste stoffen, 
passementen en meubels te kunnen toevoegen aan 
hun ontwerpen.’
 
Er staat dan wel sales op haar visitekaartje, maar 
verkoop dekt bij lange na niet de lading van het 
werk van Nicole Verweij en haar teamleden. Ze 
zien zichzelf als sparringpartner van alle klanten 
van Loggere; de bestaande en gevestigde bedrijven 
maar ook de jonge ontwerpers die nu hun studio’s 
openen. ‘Bij Loggere staan we vaak aan de wieg 
van de creatieve processen van onze klanten. 
We denken vanaf het begin met hen mee, willen 
attenderen, inspireren en adviseren waar nodig en 
gewenst. Niets is zo fijn als precies die juiste, leuke 
stof te kunnen aandragen in zo’n proces. Dat vraagt 
maatwerk en een goede relatie.’ Die relaties zijn 
meestal van lange duur, beaamt Nicole, sommige 
van haar klanten komen al jaren over de vloer 
in de showroom in ‘s Graveland, of Nicole komt 
‘aan huis’ om nieuwe collecties te tonen. ‘Voor elk 
bezoek bereid ik me voor, en selecteer ik precies 

die behang- en stoffenboeken die aansluiten bij 
de vraag en behoefte van de klant. Dat is nooit 
standaard, altijd maatwerk. Klanten ervaren het 
vaak als een feestje als ik de boeken en stoffen 
uitstal bij hen in de studio. “Jij komt mooie dingen 
brengen”, krijg ik dan te horen.’

Van mode naar interieur 

Nicole werkte jarenlang in het team van 
modeontwerper  Erny van Reijmersdal. ‘In de wereld 
van mode wisselen trends en collecties elkaar veel 
sneller af, maar er zijn ook veel overeenkomsten. 
Ook daar werkte ik met collecties, stoffen, kleuren 
en alles van hoogwaardige kwaliteit.’ 
Een toevallige ontmoeting met Suzanne Loggere 
betekende de switch naar interieur. ‘Er was direct 
een klik tussen ons en voor mij betekende het ook 
thuiskomen in de wereld van interieur. Als meisje 
tekende ik graag plattegronden en was ik altijd 
bezig met het stylen en veranderen van mijn 
kamer.’ Ze bezocht graag musea, was kind aan 
huis bij interieurwinkels en volgde cursussen 
en lessen in kunstgeschiedenis. ‘Daar heb ik nog 
steeds profijt van. Dat je stijlen en periodes als 
Empire, Art Nouveau en Bauhaus goed weet te 
duiden, vergemakkelijkt het werk.’

‘Interieurs zijn 

steeds spannender, 

vol kleur en luxe’
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Veel ontwerpers 
verruilden een 

winkel voor een 
studio

Inmiddels ademt Nicole interieur en pakt ze 
moeiteloos die mooie zijde voor een Empirekamer, 
en de passementen van Houlès voor de finishing 
touch. Terwijl in een ander geval een stoere linnen 
veel beter past. ‘Bij Loggere hebben we allemaal 
onze eigen talenten en specialisaties, maar ook een 
ding gemeen: we spreken de taal van de architect 
of ontwerper. We kunnen meedenken en de 
behoefte achter de vraag analyseren en aanvoelen. 
We weten wat mogelijk is, en kunnen net dat ene 
glimmende behang te voorschijn halen waar de 
klant naar zoekt.’
 
Schatkamer vol stoffen 

‘Klanten noemen onze showroom op Buitenplaats 
Gooilust niet voor niets de mooiste van Nederland. 
Het is een schatkamer, niet alleen met een heel brede 
collectie stoffen, behang, meubels en accessoires 
van de verschillende internationele merken die we 
vertegenwoordigen - van landelijk, tot klassiek en 
urban hip - maar ook creativiteit, 
inspiratie en kennis.’ Zo kan 
collega Jan van Loosbroek 
putten uit een onmetelijke 
kennis van stoffen, collecties 
en technische specificaties en 
mogelijkheden. ‘Vraag Jan 
naar die ene donkerbruine 
velours en hij weet hem tussen 
alle andere stalen zo tevoorschijn te toveren. 
Ontwerpers kunnen met al hun technische vragen 
bij hem terecht.’ Suzanne zorgt voor inspiratie en de 
creatieve vertaling van collecties naar presentaties 
die tot de verbeelding spreken. ‘We bezoeken onze 
merken meerdere keren per jaar, tijdens beurzen 
en huisshows in binnen maar vooral buitenland. 
Suzanne weet altijd feilloos welke nieuwe stoffen, 
of welk behang, kleur of print interessant is. Elke 
zes weken verandert ze wel iets in de showroom 
en wekt ze collecties daarmee tot leven, waarbij 
ze combinaties van merken niet schuwt en 
spannende interieurs neerzet. Ze verrast en 
inspireert daarmee. Dan bekleedt ze een gek 
stoeltje met een heel uitgesproken stof, dat wordt 
een eyecatcher van jewelste. Zo presenteren we 
onze merken steeds op een heel persoonlijke 
en creatieve manier. Alles om de ontwerpers, 
inkopers en architecten te inspireren in hun werk.’

Interieurs zijn steeds spannender, vol kleur 

en luxe

Nicole heeft de markt zien veranderen de 
afgelopen jaren. ‘Veel ontwerpers verruilden 
een winkel voor een studio (aan huis). Onze 
showroom dient als verlengstuk van hun eigen 
bedrijf. De showroom is een oase van inspiratie, 
een bibliotheek vol nieuwe collecties maar ook de 
mooiste stoffen uit eerdere seizoenen. Het fijne 
aan interieur is dat stoffen en stijlen langer mee 
kunnen. Wat nu mooi is, kan gerust nog jaren 
actueel bijven en dat is heel anders dan in de 
vluchtige wereld van mode.’
Ook de nieuwe generatie, de jonge ontwerpers, 
werkt vaak zonder eigen voorraad maar vanuit 
een eigen ontwerpstudio. ‘Er waait een heel 
frisse wind in de Nederlandse ontwerpwereld. 
Jonge ontwerpers maken persoonlijke keuzes en 
daarmee bijzondere combinaties van klassieke 
en moderne invloeden tot hippe en eigentijdse 

interieurs. Wij helpen 
hen graag waar mogelijk 
met het aanbieden van 
knipstalen, of een bezoek 
‘aan huis’ of aan onze 
showroom.’ Over het 
algemeen ziet Nicole met 
plezier dat het niveau 
van ontwerpen hoog is, 

en nog steeds in ontwikkeling is. ‘Interieurs 
mogen steeds spannender zijn, er is aandacht 
voor luxe en afwerking en kleur is na een lange 
periode van gedekte tinten weer helemaal 
terug. Het mag allemaal lekker exclusief en 
bijzonder zijn, of het nu modern of klassiek 
is.’ Dat komt volgens Nicole ook omdat de 
klanten van de architecten en decorateurs zelf 
beter op de hoogte zijn. ‘Via (sociale) media, 
reizen en het logeren in boutique hotels is er 
zo veel uitwisseling. Klanten zien die prachtige 
interieurs en willen daar thuis ook iets mee 
doen. Onze merken hebben zo veel karakter 
en identiteit dat wij eigenlijk altijd kunnen 
meedenken, of het nu om een luxe fluweel van 
Rubelli gaat of een patchwork van zeegras en 
palmblad voor op de muur van CMO Paris. Het 
is heerlijk om onze klanten daarbij van dienst te 
zijn, en daarmee ook hun klanten blij te maken.’
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ANDREW MARTIN

Reizen en avonturen staan centraal in de collecties 
die Martin Waller sinds 1978 vanuit Londen 
maakt. Andrew Martin combineert culturen en 
kleuren tot een rijke mix die doet verlangen naar 
een moment onder de zon. 

+ Behang, stoffen

+ Fusion interiors

+ Persoonlijk

ASTERÉ

Een echte Garance Vallee of Francois Mascarello 
aan de muur. Fris en uniek werk van de beste 
hedendaagse kunstenaars, tot behang verwerkt 
door Elitis, uitgebracht door het nieuwe merk 
Asteré. 

+ Behang

+ Art meets interior 

+ Ambachtelijk

ATELIERS ZELIJ

Ateliers Zelij levert sinds 2003 ambachtelijke en 
handgemaakte tegels geïnspireerd op traditionele 
Arabische en Andalusische patronen. Eigentijds 
en toch herkenbaar. Dankzij het gebruik van oude 
technieken zijn de kleurrijke tegels allemaal uniek. 

+ Tegels

+ Ambachtelijk

+ Kleurrijk

ARMANI INTERIOR FABRICS

De onbetwiste stylemeister uit Milaan verlegde 
zijn gevoel voor tijdloze elegantie van mode naar 
interieur. Ingetogen, luxe en toch modern: dat zijn 
ook de interieurstoffen van rijke materialen van 
Rubelli voor Armani Casa

+ Stoffen

+ Verfijnd en modisch

+ Luxueuze materialen

Onze merken.
In een oogopslag: onze merken uitgelicht
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CMO PARIS

Het behang en de wandbekleding van CMO Paris 
houden in het midden tussen kunst en ambacht. 
Natuurlijke materialen zoals leer, hennep, 
raffia van bananenblad en zeegras worden vaak 
handmatig geweven tot bijzonder behang en 
wandbekleding: natuurlijk, luxe en vol textuur.

+ Stoffen, wandbekleding

+ Natuurlijke materialen

+ Structuur en textuur

MÉTAPHORES

Dit hoogwaardige Franse stoffenmerk, 
onderdeel van de Hermès-groep, bestaat uit de 
labels Métaphores, Verel de Belval en Le Crin. 
Métaphores staat voor eigentijdse elegantie, 
Verel de Belval levert zijde uit Lyon en Le Crin 
weeft elegante stoffen van paardenhaar.

+ Stoffen

+ moderne elegantie

+ Savoir-faire techniek 

C&C MILANO

De twee gedraaide C’s in het logo staan voor twee 
loten uit de Milanese Castellini-familie. Vier 
generaties verder staat C&C Milano nog steeds 
garant voor een ingetogen collectie met een 
prachtig kleurenpalet.

+ Stoffen

+ Linnen

+ Ingetogen luxe

COLEFAX & FOWLER

Sibyl, Lady Colefax, is de grondlegger van 
het Londense Colefax, later uitgebreid met 
partner John Fowler. Al bijna een eeuw levert 
Colefax & Fowler klassieke Engelse kwaliteit op 
stoffengebied, traditioneel en sfeervol.

+ Behang, stoffen, passementrie

+ Klassiek Engels

+ Bloemmotieven, ruiten 

DOMINQUE KIEFFER

Stoffen met een dubbele breedte, strepen en 
effen stoffen met een even ingetogen als rijk 
kleurenpalet, geproduceerd door Rubelli.

+ Stoffen

+ Elegant & ingetogen

+ Poederige tinten

ÉLITIS

Emotie en beleving staan centraal in de uitstraling 
van Élitis, opgericht in 1988 in het Franse 
Toulouse. Élitis wandbekleding is altijd verrassend, 
vernieuwend en uniek. Pionier in behang met  
gedetaileerde reliëfs en paneelbehang.

+  Behang, accessoires en stoffen

+ Sterk in reliëfs

+ Rijke uitstraling

ETRO HOME

In de collecties van het Italiaanse merk ETRO 
speelt het Paisley-motief een hoofdrol, van mode 
tot interieur. Het familiebedrijf grossiert in 
eigentijdse klassieke stoffen en behang vol kleur 
en prints.

+ Behang, stoffen

+ Kaleidoscopisch

+ Kleurrijk

LORO PIANA

Het Italiaanse merk Loro Piana staat bekend om 
de beste cashmere wol, maar ook hoge kwaliteit 
linnen stoffen, zachte zijde en fluweel maar ook 
katoen. Verwerkt tot sofa’s, fauteuils, gordijnen, 
kleden, wandbekleding, plaids en kussens voor 
eigentijds klassiek wonen. 

+ Behang, stoffen

+ Accessoires 

+ Cashmere
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JANE CHURCHILL

Het ‘very English’ merk Jane Churchill brengt 
frisse en originele ontwerpen: een mooie 
combinatie van typisch Engelse stoffen en 
behang vol kleur en (bloem)patronen, Ikats en 
grafische dessins. Jane Churchill voert ook een 
collectie voor de kinderkamer.

+ Behang, stoffen

+ Frisse kleuren

+ Rijke dessins

LIZZO

De stoffen van Lizzo hebben een typische 
Spaanse touch: een samensmelting van trendy, 
chique en klassiek. Het kleurenpalet bestaat uit 
een rijke mix neutrale tinten aangevuld met 
levendige dessins en sprekende kleuren.

+ Stoffen  & behang

+ Verfijnd en natuurlijk

+ Eclectisch en elegant. 

HOULÈS

Een collectie van decoratieve passementen: 
prachtige stoffen, trimmings en gordijnroedes. 
Passend binnen zowel een moderne als meer 
klassieke stijl. Passementen van het Franse bedrijf 
Houlès  zijn de finishing touch van een mooi 
interieur. 

+ Passementen

+ Decoratief

+ Gordijnroedes

LARSEN

De Amerikaanse Jack Lenor Larsen combineert 
eigentijdse weeftechnieken met een onmiskenbare 
fifties-look en een vleugje Hollywood-Allure. 
Larsen staat voor ingetogen interieurs met een 
twist in kleur of glans.

+ Stoffen

+ Art meets interior 

+ Ambachtelijk

MARIE’S CORNER

Maries Corner blinkt uit in handgemaakte 
meubelen met een even tijdloze als eigentijdse 
uitstraling. De fauteuils en sofa’s passen zowel in 
een klassiek als modern interieur, zijn verfijnd en 
altijd voorzien van een twist. Goede kwaliteit met 
oog voor detail. 

+ Zitmeubels

+ Comfortabel en eigentijds

+ Chique en elegant 

MANUEL CANOVAS

Een vrolijke collectie bloemenprints op linnen, 
zijde en katoenen stoffen. Manuel Canovas maakt 
collecties met Parijse allure: stoffen en behang met 
stijl en klasse. Een interieur van Manuel Canovas 
stoffen is vrolijk en elegant.

+ Stoffen

+ Kleurrijke en extrovert 

+ Bloempatronen

PEPE PEÑALVER

Licht, luchtig en kleurrijk. Het Spaanse 
Pepe Penalver blinkt al vier decennia uit 
in stoffencollecties met grafische prints, 
bloempatronen - geïnspireerd op de jaren zestig 
- uni’s en strepen. De collectie omvat linnen, 
velvet en jacquard stoffen. 

+ Stoffen

+ Prints 

+ Kleurrijk

RUBELLI

De vijfde generatie van de Rubelli-familie ontwerpt 
nog steeds collecties in de Venetiaanse stijl: rijke 
stoffen van hoge kwaliteit en wandbekledingen 
met glanzende effecten. Door de samenwerking 
met verschillende designers biedt Rubelli een 
heel eigentijds assortiment.

+ Behang, stoffen, wandbekleding

+ Venetiaanse stijl

+ Rijk en hoogwaardig



Meer dan een likje verf

Het plafond is toch wel hét 
ondergeschoven kindje in het 
interieur. En dat terwijl je er juist 
een eye catcher van kunt maken 
en daarmee de hele ruimte een 
boost geeft. De meeste eenvoudige 
manier is om met de kwast in de 
weer te gaan, zoals we in deze 
ruimte deden. Zo betrek je het 
plafond bij de ruimte maar maak je 
deze tegelijkertijd spannender. We 
kozen een aantal simpele vormen 
uit een modern schilderij in de 
tinten van de ruimte. Met het ‘dakje’ 
er op is het interieur pas echt af. 

Plafond als eye-catcher
Verrassing op grote hoogte

Omdenken met behang 

Behang op het plafond is een heel 
verfrissend idee, en echt niet alleen 
als er weinig wanden zijn om te 
behangen. In deze ruimte kozen 
we samen met kunstschilders Serge 
en Jo voor kurkbehang van Élitis 
met een geschilderde zigzag om de 
lijst te benadrukken. De vintage 
uitstraling van kurk past helemaal 
bij de sfeer die we zochten, de 
metallic folie op het kurk licht 
mooi op als de zon er op schijnt: 
daardoor krijgt het net die chique 
knipoog. En kurk werkt nog 
geluidsdempend ook. 

Creatief met kraft papier

Een schilderij boven je hoofd, dat 
geeft een heel andere dimensie: 
aan het kunstwerk, maar ook aan 
het interieur. Geïnspireerd door 
hedendaagse kunst maakten we voor 
deze kamer met veel naturellen en een 
ingetogen sfeer een plafondbekleding 
op maat: een patchwork van 
kraftpapier beschilderd met speelse 
lijnen. Het resultaat is een - letterlijk 
- een kunststuk in het interieur die 
de ogen als vanzelf de hoogte in leidt. 
Slim van deze oplossing is bovendien 
dat hij mild is voor scheuren en 
oneffenheden in het plafond. 
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Atelier Menno Kroon 

Cornelis Schuijtstraat 11
1071 JC Amsterdam
mennokroon.nl

Prille liefde, verrukking, het on-
vermijdelijke afscheid. Elk boe-
ket van Menno geeft betekenis 
aan een bijzonder moment. In 
zijn Atelier in Amsterdam schik-
ken Menno Kroon en zijn team 
bloemen tot kunststukken met 
internationale allure. Excentrieke 
kleurcomposities van verse exclu-
sieve bloemen in een verleidelijke 
geurentaal. Het is altijd een bele-
ving, een floraal feest, bij Menno 
Kroon. Een heerlijke plek om de 
meest verse bloemen voor thuis 
mee te nemen. 

Walter & Roland

Cornelis Bakkerlaan 65
1251 BP Laren
walterenroland.nl

Walter en Roland zijn gespeci-
aliseerd in originele boeket-
ten en de mooiste bloemen, 
van exotische orchideeën tot de 
meest prachtige rozen. De twee 
zijn bovendien voortdurend op 
zoek naar interieurartikelen die 
je nergens anders ziet. Items die 
perfect aansluiten bij de trend 
van het moment en het seizoen. 
Dat maakt de winkel in het sfeer-
volle Laren keer op keer een 
feest om te bezoeken. Een mix 
van verrassend, extravagant, in-
tiem, stijlvol, bijzonder en uniek. 

St1 | Stone Gallery

Torenlaan 127
3742 CS Baarn
stonegallery.nl 

In de galerie in Baarn onthult 
Roy Masin een wereld die groter 
is dan het leven. De wisselende 
verzameling mineralen, meteo-
rieten, versteend hout en fossielen 
neemt je mee terug naar een lang 
vervlogen verleden. Roy brengt 
een bijzondere ode aan de aar-
de; kunst uit de natuur, verstild 
tot prachtige objecten voor in 
het interieur. Van metersho-
ge fonkelende amethisten tot 
wandvullende fossielen in aard-
se tinten. 

Loggere Local Guide
Vier adressen die zijn te combineren naast een bezoek aan Loggere Wilpower

Restaurant AIM

Veendijk 1A
1231 PB Loosdrecht
restaurantaim.nl

De liefde voor goed eten, uitste-
kende wijnen en genieten in fijn 
gezelschap zijn de basisingredi-
enten bij AIM. Binnen is de sfeer 
warm, knus en trendy. Buiten 
steelt het terras, met adembene-
mend uitzicht op de Loosdrecht-
se plassen, de show. Chefkok 
Wessel Ruijmgaart serveert met 
zijn team elke twee weken een 
nieuw zesgangenmenu en werkt 
altijd met de beste ingrediënten 
van het seizoen. Bij mooi weer is 
het heerlijk lunchen aan de wa-
terkant. Maak een keuze uit de 
heerlijkste gerechten of je laat je 
verrassen door de chef. 

Villa Trompenberg

Christiaan de Wetlaan 1
1217 JJ Hilversum
villatrompenberg.com

Een boutique hotel in Hilversum 
met stuk voor stuk unieke kamers 
met een eigen ontwerp en verhaal: 
van een balkon tot een marmeren 
schouw, bijzonder behang, serres 
aan de tuin en suites met ligbad. 
Inmiddels al drie generaties in de 
familie, en vele renovaties verder, 
voelt villa Trompenberg als een 
‘home away from home’. De familie 
Theunissen maakte er een bijzonde-
re en gastvrije plek van, midden in 
het groene en historische villapark 
Trompenberg. Leuk: in het interi-
eur zijn veel van de materialen van 
Loggere Wilpower toegepast!

Babassu

Cornelis Schuytstraat 40
1071 JK Amsterdam
babassu.nl 

Babassu is een snoepwinkel voor 
de lekkerste geuren, kaarsen en 
zeep. De salon aan de Cornelis 
Schuytstraat is opgezet met een 
groot assortiment aan verassen-
de luxe producten, waaronder 
uiteraard ook interieurparfums. 
Daarmee is het een absoluut wal-
halla voor elke liefhebber van fij-
ne geuren. Ga op geurreis in de 
parfum lounge of laat je adviseren 
over welke geur bij jou past. Niet 
voor niets hebben ze een beauty 
award gewonnen voor beste sa-
lon van Nederland.
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Loggere Wilpower 

Landhuis Gooilust
Zuidereinde 49 - 1243 KL 

’s-Graveland
info@loggerewilpower.com

+31 35 6565 200
loggerewilpower.com

@loggere_wilpower
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Met dank aan:

Fotografie: Space Content Studio, Peter Baas Fotografie, Jolijn Schouwstra 
Tekst: Renske Schriemer
Overige merken: The Rug Company, Porta Romana, Edition Limitee, Faina Design
Kunst: Roy Kahman, Mart Visser, Timothy van Oorschot, Renssen Art Gallery, Judith 
Wiersema

“Het onderscheid zit hem in het 
bundelen van krachten”
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