
Caren Pardovitch | Luxe en bijzondere materialen komen 
samen in het interieur van een monumentaal grachtenpand
Wat in 1665 werd gebouwd als koopmanshuis voor een assurantie compagnie, vormt vandaag de dag het toonbeeld van luxueus 
en sfeervol wonen. Om dit te bewerkstelligen transformeerde topdesigner Caren Pardovitch het interieur van het monumentale 
pand naar een heerlijke woonplek vol mooie objecten, luxe materialen en verrassende details – perfect passend bij de wensen van 
de opdrachtgever en in harmonie met het monumentale karakter van het pand. 



Interieurontwerp: Caren Pardovitch Interior Design, Amsterdam

Openhaard: Jos Harm Openhaarden, Amsterdam
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Caren Pardovitch Interior Design
Caren Pardovitch Interior Design (CPID) realiseert hoogwaardige interieurprojecten voor klanten over de hele wereld. 
De internationale achtergrond van oprichter Caren vormt een belangrijk kenmerk in het werk. Caren: “Ik heb het voor-
recht dat ik veel heb mogen reizen. Daarnaast bezoek ik veel internationale beurzen. Inspiratie haal ik ook uit de 
oorspronkelijke architectuur en uit de opdrachtgevers zelf. Uiteindelijk moet een interieur vooral passend zijn bij degene 
die er gaat wonen. Een thuis is voor ons een plek waar emotionele en fysieke harmonie is, een omgeving waar de 
hectiek van het dagelijkse leven wordt ontvlucht en de bewoner zijn of haar energie weer kan opladen.”
www.carenpardovitch.com

We ontmoeten Caren Pardovitch in het door haar ontworpen 
interieur verdeeld over twee verdiepingen van een statig, monu-
mentaal grachtenpand. Overal zijn authentieke details zichtbaar, 
zoals spectaculair lijstwerk op de wanden en naturalistische 
plafondschilderingen, die perfect blenden in het luxueus 
vormgegeven interieur. Al snel wordt dan ook duidelijk dat we 
te maken hebben met een zeer kundig en ‘service oriented’ 
bureau met een heel eigen, on-Nederlandse visie en een perfec-
tionistische werkwijze. “Ik heb jarenlang in het buitenland gewoond 
en altijd veel gereisd”, begint een enthousiaste Caren. “Hierdoor 
heb ik een heel internationaal georiënteerde smaak ontwikkeld. 
Interieurs en ontwerpen waren altijd een passie van me. Vijftien 
jaar geleden besloot ik om van die passie mijn werk te maken. 
Vanaf dag één kreeg ik mooie opdrachten, zowel in Nederland  
waar ik nu woon en werk als in het buitenland.” Het kantoor van 
Caren is gevestigd in Amsterdam.

Verborgen schat in de binnenstad
Het interieur waar we vandaag een kijkje mogen nemen, is een perfect voorbeeld 
van de signatuur van het bureau. Zowel de opdrachtgever als Caren waren op 
slag verliefd op het monumentale pand. “Het was een verborgen schat in de 
binnenstad”, aldus Caren. “Samen met de opdrachtgever heb ik gekeken hoe 
we voor hem de perfecte indeling en het interieur konden realiseren. De opdracht-
gever wilde graag een tijdloos geheel, met een mannelijke uitstraling waarin het 
authentieke karakter van het pand behouden bleef. De grootste uitdaging was 
echter hoe we de enorme woonetage intiem konden maken. 

“Samen met de opdrachtgever heb ik 
gekeken hoe we voor hem de perfecte 
indeling en het interieur konden realiseren”
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Natuurstenen keuken als roomdivider
Caren: “Boven de keuken hebben we een custom made verouderd messing 
stellage ontworpen. Het meubel heeft een open karakter, waardoor er ook in de 
eetruimte voldoende daglicht is. De groene hangplanten, een wens van de 
opdrachtgever, zorgen voor extra sfeer. Zijn persoonlijkheid komt terug in de 
vele kunstobjecten in het interieur. Een combinatie van bijzondere materialen, 
warm kleurgebruik en verrassende details maken het geheel af.” De twee losse 
keukenblokken, één met bar, zijn geheel vervaardigd uit Noir St Laurent marmer 
en zijn strategisch in het midden van de grote ruimte geplaatst, als roomdividers. 
De marmeren vloerplaat verbindt de twee elementen. Zo is een mooie doorkijk 
gecreëerd.

Natuursteen: Lenarduzzi Natuursteen, Soest

Stoelen: B&B Italia (via Co van der Horst, Amstelveen)

Lamp: Bocci



Caren Pardovitch Interior Design

Behang: Rebel Walls Nederland, Culemborg

Sierbeslag: Dauby, Wommelgem (BE)
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Licht en open
Een andere uitdaging was om meer licht te creëren in de twee vrij 
donkere verdiepingen. Caren: “We hebben van de leefetage een 
open geheel gemaakt. Door verschillende maatwerk interieur- 
elementen hebben we de ruimte toch intiem kunnen maken. De 
ruimte hebben we opgedeeld in twee delen; het voorste deel is 
ingericht als woonkamer, het achterste deel vormt de eetkamer. 
De woonkamer heeft een dubbele functie. Met de custom made 
leren bank uit eigen collectie als flexibel middelpunt, wordt een 
kant gebruikt als tv-hoek en de andere kant om te genieten van 
een sfeervol haardspel in de antieke schouw.” 

Slapen en baden in pure luxe 
Via de trap, bekleed met leer en een balustrade in staal en glas, komen we bij 
het souterrain. Ook deze verdieping ademt luxe en sfeer. Zo is in de trap een 
wijnkoelkast verwerkt en is de gang behangen met een jungleplanten-print die 
perfect past bij de Rainforest green natuurstenen vloer. “Door het verwijderen 
van de kluiswanden hebben we een gastenbadkamer kunnen realiseren. Dit was 
de wens van de opdrachtgever en vermeerderd de waarde van het object”, aldus 
Caren. Voor de gastenkamer kozen Caren en haar team voor warme groentinten, 
bijzondere details en texturen. De master bedroom heeft verrassend veel texturen 
met grasbehang in antraciet, beige en bruin, een bruin leren hoofdbord en 
custom made kasten uit eigen collectie. De authentieke balken zorgen voor extra 
sfeer en warmte, de beton ciré wand creëert rust. De badkamer en suite met de 
stalen scheidingswanden is ingericht als luxe wellness, met een volledig op maat 
gemaakte sauna van hout en staal, een groot Corian-ligbad, een inloopdouche 
en een wastafelmeubel waarin één van de kluizen verwerkt is. Voor de vloer en 
wanden is gekozen voor Silver Brown Wave-marmer, prachtig verwerkt in open 
boek. Caren: “Ook op deze verdiepingen hebben we de ruimtes optimaal benut. 
Zo is de kastenwand in de master bedroom tevens de scheidingswand en 
kastenwand van de gastenkamer. We zijn heel trots op dit project, dat we door 
de samenwerking met vaste, gepassioneerde partijen tot in de kleinste details 
naar wens hebben kunnen realiseren!”

Microcement: Tendenza Design, Purmerend

“Door verschillende maatwerk 
interieurelementen hebben we de 
ruimte toch intiem kunnen maken”
Op het moment van koop zaten er nog kluizen in het souterrain. 
Die hebben we er met veel beleid uit mogen halen. De oude bal-
kenlaag kwam daardoor tevoorschijn. Nu zijn de plafonds een 
geheel in de door een glazen wand gescheiden bad-en slaap-
kamer. Eén kleine kluis hebben we teruggeplaatst en ver-
werkt in het wastafelmeubel. De verschillende historische de-
tails, zoals de lijsten en plafondschildering, zijn bovendien 
gerestaureerd.”

Trap: Brugman Traprenovatie, Tungelroy



Partners & leveranciers

Interieurontwerp
Caren Pardovitch Interior Design, 
Amsterdam
www.carenpardovitch.com

Trap 
Brugman Traprenovatie, Tungelroy
www.brugman-traprenovatie.nl

Openhaard 
Jos Harm Openhaarden, Amsterdam
www.josharm.nl

Sierbeslag
Dauby, Wommelgem (BE)
www.dauby.be

Natuursteen 
Lenarduzzi Natuursteen, Soest
www.lenarduzzi.eu

Stalen deuren, wanden & 
balustrade
De Hoop, Amsterdam
www.dehoop-amsterdam.nl

Lamp 
Bocci
www.bocci.ca

Stoelen 
B&B Italia (via Co van 
der Horst, Amstelveen)
www.bebitalia.com

Badkamer 
Intercodam, Amsterdam
www.intercodam.com

Turn-key projecten met internationale allure
Haar uitgebreide werk- en reiservaringen stelde Caren in staat 
om een unieke en zeer complete aanpak te ontwikkelen waarin 
alle aspecten van het interieurontwerp worden meegenomen. 
“Het merendeel van onze projecten wordt turn-key opgeleverd, 
waarbij alles – van het complete ontwerp, de technische bege-
leiding, tot aan de styling – door ons wordt verzorgd. Hierin 
gaan we heel ver.” Ieder project is uniek en persoonlijk en wordt 
gecreëerd rondom de opdrachtgevers. Het werk van Caren 
reflecteert internationale allure, die ze zelf omschrijft als ‘under-
stated chique’. Denk aan hoogwaardige materialen, verrassende 
texturen en heel veel customized objecten. 

Tekst: Dana Otten  |  Fotografie: Jurrit van der Waal

Microcement
Tendenza Design, Purmerend
www.tendenzadesign.nl

Kranen en douche 
Hotbath, Schiedam
www.hotbath.nl

Behang 
Rebel Walls Nederland, 
Culemborg
www.rebelwalls.nl

Stalen deuren, wanden & balustrade: De Hoop, Amsterdam

Badkamer: Intercodam, Amsterdam

Kranen & douche: Hotbath, Schiedam


