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HUIS VAN DE EUROPESE
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herinneringen
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SACHAROV WALK
OF FREEDOM
Een pad ter ere van verdedigers
van de vrijheid van denken
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KOM
EN DOE MEE!

DE TUIN VAN
DE BURGERS
#visitEP

Een oase van
cultureel erfgoed
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visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting
visitEuropeanParliament
@visit_EP

Welkom bij het

EUROPEES
PARLEMENT
Welkom bij het Europees Parlement, het hart van de democratie in de Europese Unie, dat meer dan
450 miljoen mensen vertegenwoordigt. De officiële zetel van het Europees Parlement is in Straatsburg,
Frankrijk, maar een groot deel van de werkzaamheden wordt in Brussel verricht.

Er is hier van alles te zien en een bezoek aan de grote vergaderzaal of het Parlamentarium — het
bezoekerscentrum van het Europees Parlement — biedt inzicht in hoe het Europees Parlement
functioneert en wat het doet voor de Europese burgers.
De bredere geschiedenis van Europa is van essentieel belang om inzicht te krijgen in de Europese Unie
van vandaag. Het Huis van de Europese geschiedenis biedt een unieke kijk op de gezamenlijke Europese
geschiedenis.
Alle activiteiten zijn gratis en de meeste zijn beschikbaar in alle 24 officiële talen van de Europese Unie.
Meer informatie over de activiteiten is te vinden op de bezoekerswebsite van het Europees Parlement.

Ervaar het

PARLAMENTARIUM
Ervaar het Europees Parlement als nooit tevoren in het baanbrekende Parlamentarium, een van de
grootste toeristsiche attracties van Brussel.

Zowel kinderen als volwassenen kunnen hier de Europese democratie ontdekken via een hele reeks
dynamische multimediaschermen en met een persoonlijke mediagids.
In een indrukwekkende 360°-filmzaal ziet u hoe de leden van het Europees Parlement u vertegenwoordigen.
Reis door Europa via een gigantische interactieve kaart om te zien welk effect de EU in de verschillende
lidstaten heeft. Of laat mensen uit heel Europa u vertellen hoe Europa hun leven heeft beïnvloed.
In het rollenspel kunnen groepen lid worden van het Europees Parlement. Spelers staan voor moeilijke
beslissingen in onderhandelingen over wetgeving met gevolgen voor miljoenen mensen in heel Europa.
Vooraf reserveren alleen via e-mail.

90 minuten

Ma.
13.00 - 18.00 uur
Di. - vr.
9.00 - 18.00 uur
Za. - zo.
10.00 - 18.00 uur
Toegang tot 30 minuten voor sluitingstijd. Gesloten op 1 januari,
1 mei, 1 november en 24, 25 en 31 december.

Reserveringen rollenspel: → parlamentarium@europarl.europa.eu

Ontdek de

GROTE VERGADERZAAL
Een bezoek aan de grote vergaderzaal is een ideale manier om een algemene indruk te krijgen van
de werkwijze van het Europees Parlement. Proef de typische sfeer van het Parlement, kijk mee over
de schouders van de leden van het Europees Parlement en volg, als uw bezoek tijdens een plenaire
vergadering valt, een debat over Europese wetgeving.

Individuele bezoekers kunnen de grote vergaderzaal in hun eigen tempo bezoeken met een meertalige
mediagids. Daarnaast kunnen medewerkers meer uitleg geven tijdens de wekelijkse rondleidingen
(ma. 11.00 uur en 15.00 uur in het Engels of het Frans; ook in andere talen, indien beschikbaar; extra
rondleidingen in de zomer). Vooraf reserveren is niet noodzakelijk.
Groepen volgen een specifiek programma dat in alle talen van de Europese Unie beschikbaar is en
een bezoek aan de grote vergaderzaal en een interactieve, uitgebreide rondleiding omvat. Ook kan
een discussie met een lid van het Europees Parlement deel uitmaken van uw bezoek. Gelieve drie
maanden van tevoren online te reserveren en eventuele thema’s te vermelden waarvoor u specifieke
belangstelling hebt.

Individuele bezoeken met mediagids
Ma. - do.
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 uur
Vr.
9.00, 10.00, 11.00 uur
Za. - zo.
gesloten
In juli en augustus worden extra bezoeken georganiseerd.

Individuele bezoeken → 60 minuten
Groepsbezoeken → 90 minuten
Zie voor meer informatie en openingstijden de website → www.europarl.europa.eu/visiting/nl

Het Huis

VAN DE EUROPESE
GESCHIEDENIS

Wat komt er in u op wanneer u aan de Europese geschiedenis denkt? Een gebeurtenis? Een persoon?
Een plaats? Of iets geheel anders?
Het Huis van de Europese geschiedenis laat zijn bezoekers de geschiedenis van Europa zien vanuit
verschillende invalshoeken. Het museum is toegankelijk voor iedereen, van zijdelings geïnteresseerden
tot geschiedenisfanaten.
Tentoonstellingen, evenementen en een vaste collectie vormen een bron van Europese herinneringen.
Het Huis van de Europese geschiedenis doet dienst als leerruimte voor verkenning, maatschappelijke
betrokkenheid en plezier. Het is een bijzondere plek voor ontmoetingen met het verleden, het heden en
de toekomst van Europa.

Ma.
13.00 - 18.00 uur
Di. - vr.
9.00 - 18.00 uur
Za. - zo.
10.00 - 18.00 uur
Het museum is gesloten op: 1 januari, 1 mei, 1 november en 24, 25 en
31 december.

90 minuten
Informatie en groepsreserveringen → www.historia-europa.ep.eu

ORGANISEER

UW BEZOEK AAN STATION EUROPA
Station Europa is het ideale beginpunt van uw bezoek aan het Europees Parlement in Brussel.
Station Europa is gehuisvest in het oorspronkelijke gebouw van het treinstation BrusselLuxemburg en biedt een overzicht van alles wat er op het terrein van het EP te verkennen valt.
U kunt het Europees Parlement tot leven zien komen aan de hand van een “augmented
reality model” van het terrein. Of verrijk via touchscreentafels en nog veel meer uw kennis over hoe de
Europese Unie een impact heeft op uw regio en leven.

Ma. - vr.
9.00 - 18.00 uur
Za. - zo.
10.00 - 18.00 uur
Het informatiepunt is gesloten op: 1 januari, 1 mei, 1 november en
24, 25 en 31 december.

Dit mag u niet missen tijdens uw bezoek
De Sacharov Walk of Freedom — kom meer te weten over de Sacharovprijs voor de vrijheid
van denken.
De tuin van de burgers — kom tijdens uw bezoek even op adem in een oase
van cultureel erfgoed.
Meer informatie → visit@ep.europa.eu
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