
Het UNESCO Werelderfgoed Podium is 
een permanente tentoonstelling over het 
Nederlandse werelderfgoed en tegelijkertijd  
het informatiecentrum over de Amsterdamse 
grachtengordel dat in 2010 werd toegevoegd 
aan de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het 
Podium is gehuisvest in de centrale hal 
van het Stadsarchief in het monumentale 
gebouw ‘De Bazel’ in Amsterdam. 

Podium bestaat uit drie delen. 
Een tentoonstelling waarbij elk erfgoed 
wordt gerepresenteerd door een sokkel dat 
qua lengte en hoogte refereert aan de leeftijd 
en locatie van het erfgoed. Op de sokkels 
worden speciale objecten tentoongesteld die 
het erfgoed vertegenwoordigen, een amuse, 
zoals een kompas uit de 17e eeuw voor de 
Grachtengordel en een kleine salontafel 
ontworpen door Gerrit Rietveld voor het 
Rietveld-Schröder huis. 
Een podium overbrugt het hoogteverschil 
tussen de centrale hal en het niveau van de 
Vijzelstraat. Het podium fungeert als tribune 
waar presentaties worden gehouden en als 
een kleine bibliotheek waar boeken over het 
werelderfgoed te lezen zijn.

Een serie bannieren met daarop afbeeldingen 
en kaarten van de grachtengordel worden 
in de dubbel hoge ruimte van het podium 
gehangen. Bezoekers kunnen een of 
meerdere bannieren naar beneden halen 
voor de glazen pui die zicht geeft op 
de Vijzelstraat, hierdoor ontstaat er een 
beeldrijm tussen de stad uit het verleden en 
de stad van vandaag.

Qua ontwerp en materialisatie lopen het 
podium en tentoonstelling naadloos in elkaar 
over waardoor er een continue landschap 
ontstaat dat de bezoeker meeneemt van het 
interieur van De Bazel naar het exterieur van 
de stad. 
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