
 

Het Parlamentarium, de open deur naar Europese
democratie
 
Het bezoekerscentrum van het Europees Parlement is het grootste parlementaire
bezoekerscentrum van Europa en de eerste tentoonstelling ooit die volledig in 24 talen
wordt aangeboden. Burgers, plaatselijke bewoners en toeristen krijgen de kans om op
een unieke manier kennis te maken met de Europese instellingen, en met name het
Europees Parlement, via een uitgebreid aanbod interactieve multimediatoepassingen.
 
"Het Parlementarium toont het werk van het Parlement tot in de details. Door een bezoek aan
het Parlementarium, zal iedereen het huidige Europa beter kunnen begrijpen.''
 
Martin Schulz, Voorzitter van het Europees Parlement
 
Contact 
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Maak op een nieuwe manier kennis met het
Europees Parlement
 
Het  Parlamentarium  opende  in  oktober  2011  zijn  deuren.  Indrukwekkende
multimediatoepassingen nemen de bezoekers  mee naar  het  hart  van het  Europees
Parlement om te zien hoe beslissingen tot stand komen en hoe deze ons dagelijks leven
beïnvloeden. Zowel kinderen als volwassenen maken op een speelse en vernieuwende
manier kennis met de Europese politiek.
 
 
 
Het Parlamentarium is het grootste parlementaire bezoekerscentrum van Europa en de eerste
tentoonstelling  ter  wereld  die  volledig  beschikbaar  is  in  24  talen.  Bezoekers  kunnen  via
interactieve multimediaschermen contact leggen met politici,  op een 3D kaart een virtuele
rondreis door Europa maken en onderweg ontdekken wat de Europese Unie voor elke lidstaat
heeft betekend, meer te weten komen over de rol van het Europees Parlement en nog veel
meer.
 
 
 
Parlamentarium: Europa is zeven dagen per week geopend 
 
Het  Parlamentarium is  het  enige  EU-gebouw in  Brussel  dat  zeven dagen per  week voor
iedereen toegankelijk  is,  zonder  toegangspasje.
 
Met het Parlamentarium helpt het Europees Parlement de Europese wijk wat levendiger te
maken en geeft het blijk van zijn bereidheid om zich voor het publiek open te stellen. Het
nieuwe bezoekerscentrum is  een  gezinsvriendelijke  plek,  geschikt  voor  volwassenen en
kinderen uit België en andere landen. De bedoeling is dat het een vaste bestemming wordt voor
schoolexcursies, en dat klassen er vertrouwd kunnen raken met een belangrijk deel van de
politiek.
 
Het Parlamentarium is de eerste stap op weg naar een echte 'Europese campus'. Op lange
termijn wil het Parlement een toeristische stadswandeling gaan aanbieden met informatieve en
educatieve bezoekjes aan het nieuwe Bezoekerscentrum, het Infopunt, het Informatiebureau
van het EP in België en het nog op te richten Huis van de Europese geschiedenis.
 
 
 
Het Parlamentarium in een notendop:
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360 graden projectie van de grote vergaderzaal
 
Bezoekers kunnen plaatsnemen in een enorm 360 graden digitalsurroundscherm waarop de
grote vergaderzaal wordt geprojecteerd. Hier kunnen zij zien hoe beslissingen worden genomen
in het Europees Parlement en meer te weten komen over de mensen die Europa vormgeven:
de EP-leden, Europa's democratisch verkozen vertegenwoordigers. Ze kunnen luisteren naar
debatten,  zien  hoe  er  gestemd  wordt,  en  op  een  leuke  en  leerzame  manier  het
wetgevingsproces doorlopen. Er is ook een touchscreentoepassing met meer informatie over de
EP-leden.
 
 
 
Een virtuele tour door Europa
 
Bezoekers kunnen een virtuele reis door Europa maken. Op deze reis kunnen zij ontdekken wat
de Europese Unie voor ieder land heeft betekend, en hoe alle lidstaten verschillend zijn maar
toch aan een gezamenlijk politiek project werken. Maak een wandeling door Europa op de
"verhalenkaart", een plattegrond van Europa van 200 m² met meer dan 90 interactieve punten.
Beweegbare schermen doen dienst als mediagidsen en stellen de bezoekers in staat af te
reizen naar een land of gebied dat hen interesseert.
 
In  dezelfde  ruimte  hangt  een  verbluffende  3D lichtinstallatie  aan  het  plafond:  het  is  een
verschuivende  3D kaart  van  Europa  die  de  resultaten  van  verschillende  opiniepeilingen
weergeeft.  Het  is  één  van  de  grootste  lichtinstallaties  ter  wereld.
 
 
 
Rollenspel voor scholieren
 
Het Parlamentarium biedt ook een multimodaal rollenspel voor groepen middelbare scholieren.
De deelnemers spelen de rol van een EP-lid en doorlopen zo alle noodzakelijke stappen voor
het goedkeuren van een nieuwe Europese wetgeving. Het spel is ontworpen voor scholieren
van 14 tot 18 en ouder en voor maximaal 32 deelnemers per keer.
 
 
 
Videoboodschappen van de leden van het Europees Parlement...
 
 
 
... en van mensen uit heel Europa
 
De bezoekers horen verhalen van mensen uit verschillende EU-landen. Voor dit onderdeel over
het dagelijks leven vertellen 54 Europeanen hoe de EU en haar beleid hun leven, bedrijven en
projecten hebben beïnvloed.
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Interactieve stemtoepassing "Aan jou de keus"
 
Eén van de overige installaties is "Aan jou de keus". Via een interactieve stemtoepassing
krijgen de bezoekers een beeld van de uiteenlopende politieke kwesties die in het Parlement
worden besproken, en kunnen zij hun eigen stem vergelijken met die van andere bezoekers.
 
 
 
Een reis door de tijd
 
De tentoonstelling omvat ook een korte reis door de tijd met 150 iconische beelden en talloze
historische  documenten  over  beslissende  gebeurtenissen  die  het  aanzien  van  Europa
veranderden.
 
 
 
Praktische informatie
 
Het bezoekerscentrum is iedere dag geopend, behalve op maandagochtend. Toegang is gratis,
net als de multimediagids, die in 24 talen beschikbaar zal zijn. De faciliteiten zijn zo ontworpen
dat zij  volledig toegankelijk zijn voor bezoekers met speciale behoeften. Voorts bevat het
centrum een souvenirwinkel  met artikelen met het  EP-logo, een café,  faciliteiten voor het
verschonen van baby's en een garderobe.
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Parlamentarium: ervaar hoe het is om
Europarlementariër te zijn
 
Het Parlamentarium biedt een rollenspel voor middelbare scholieren die via een stoomcursus
willen  leren  hoe de democratisch  verkozen instelling  van Europa werkt.  Ze  komen in  de
schoenen  van  een  Europarlementariër  te  staan  en  moeten  met  hun  medescholieren
onderhandelen over de goedkeuring van wetgeving die van invloed zal zijn op het dagelijks
leven van de inwoners van Europa.
 
Tijdens  het  spel  leren  de  scholieren  hoe  Europese wetgeving  wordt  opgesteld  en  welke
belanghebbenden er  bij  het  proces zijn  betrokken.  Net  als  de echte  EP-leden krijgen de
deelnemers te maken met een hoge werkdruk: ze moeten allianties vormen, hun standpunt
verdedigen tijdens politieke debatten, onderhandelingen met andere instellingen leiden, en hun
besluiten aan de media meedelen. De studenten zullen zich bekwamen in de kunst van het
compromis, een onmisbare kwaliteit om in de Europese politiek te kunnen slagen.
 
Tijdens het  spel  komen de deelnemers in contact  met deskundigen, belangengroepen en
andere  betrokken  partijen.  Ze  moeten  snel  kunnen  beslissen  welke  informatie  uit  deze
vergaderingen het meest relevant is. Het feit dat er meerdere talen worden gesproken vormt
een extra uitdaging.
 
Voor dit spel zijn meer dan 400 virtuele personages ontwikkeld, die gespeeld worden door
acteurs uit alle 27 EU-landen. Het script van het spel telt meer dan 250 bladzijden en is vertaald
in 23 talen (meer dan 5 750 bladzijden voor alle talen samen).
 
Het spel neemt 2,5 uur in beslag. Groepen moeten minimaal 16 en maximaal 32 scholieren
tellen. Deelname is gratis. De ideale leeftijd om optimaal plezier te kunnen beleven aan het spel
is 18 jaar en ouder.
 
In Denemarken, Zweden en Noorwegen hebben vergelijkbare rollenspellen een enorm succes.
 
H e t  s p e l  k a n  w o r d e n  g e b o e k t  d o o r  e e n  e - m a i l  t e  s t u r e n  n a a r :
parlamentarium@europarl.europa.eu  en  ook  op:  www.europarl.europa.eu/visiting.
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Wetenswaardigheden
 
Algemene informatie:
 
 
 
- Oppervlakte: ongeveer 5 400 m², waarvan de tentoonstelling 2 890 m² beslaat. Het grootste
parlementaire bezoekerscentrum in Europa en het op één na grootste wereldwijd, na Capitol Hill
in Washington.
 
- Taal:  de eerste permanente tentoonstelling ter wereld die in 23 talen beschikbaar is. De
gehele inhoud wordt in 23 talen aangeboden. De bezoekers krijgen hun eigen multimediagids
mee. Bij elke installatie toont de persoonlijke multimediagids gedetailleerde informatie en korte
filmpjes in de voorkeurstaal van de bezoeker.
 
- Bezoekersaantallen: 270.000 in het eerste jaar. 350.000 het tweede jaar.
 
- Kosten: ongeveer 25 miljoen euro met inbegrip van de ontwerp- en productiekosten voor 23
talen (in totaal).
 
         Ter vergelijking:
 
           - Het Kuifjemuseum: 15 miljoen euro voor een oppervlak van 3 500 m²
 
            -  Het  bezoekerscentrum van het  Oostenrijkse parlement:  6  miljoen euro voor  een
oppervlak van 700 m²
 
           - Het Capitol Hill-bezoekerscentrum in de VS: 421 miljoen euro voor een oppervlak van
53.800 m²
 
- Duur van de projectontwikkeling: 6 jaar.
 
            Besluit om het centrum op te zetten: juli 2005.
 
            Aanbesteding voor het interieur en ontwerp van de tentoonstelling: lente 2007.
 
            Gunning van het contract: januari 2008.
 
            Opening: oktober 2011.
 
- Tentoonstellingen: vaste en tijdelijke tentoonstellingen.
 
- Prijzen: Het Parlementarium won al meer dan 10 prijzen, bijvoorbeeld de speciale toerisme
prijs  uitgereikt  door  het  Brusselse  toerisme  agentschap  VisitBrussels,  een  Australische
innovatie Award, de Sinus Award en de Red Design Awarld. In 2013 was het Parlementarium
genomineerd voor de Europese Museum van het jaar 2013 Award.

Background

NL Persdienst, Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume DUCH GUILLOT
Nummer centrale persdienst (32-2) 28 33000

6 I 12



-  Algemene  planning,  concept  en  ontwerp  van  de  vaste  tentoonstelling:  ATELIER
BRÜCKNER, Duits tentoonstellingsontwerpbureau, bekroond met verschillende nationale en
internationale prijzen. De afgelopen 25 jaar heeft ATELIER BRÜCKNER onder meer ontworpen
voor het BMW-Museum in München, het CERN-bezoekerscentrum in Genève en de Duitse
beurs in Frankfurt.
 
- Planning, concept en ontwerp van het rollenspel: Media Farm, Noorwegen. Het rollenspel
is gebaseerd op zeer succesvolle vergelijkbare projecten in de Zweedse, Deense en Noorse
parlementen, die ieder jaar tienduizenden scholieren trekken.
 
-  Mediaproductie:  Markenfi lm  Crossing,  Hamburg.  Markenfi lm  Crossing  is  een
mediaproductiehuis dat al veel prijzen gewonnen heeft en over een sterke afdeling interactief
design en multimedia-oplossingen beschikt. Het maakt onderdeel uit van Markenfilm Group,
met meer dan 50 jaar ervaring één van de toonaangevende commerciële filmproductiebedrijven
in Europa.
 
- Eerste concept: LORD Cultural Resources Planning & Management ltd., consultancybureau
voor museumontwerp en cultureelerfgoedbeheer, consultant voor meer dan 1 500 musea en
bezoekerscentra (bv. het Guggenheim Museum Bilbao, Tate Modern, het Louvre).
 
-  Grafische  vormgeving  (onder  leiding  van  ATELIER  BRÜCKNER):  het  grafisch
ontwerpbureau integral ruedi baur ontwikkelde speciaal voor het Parlamentarium een grafisch
script.  Ieder  gebruikt  grafisch  teken is  samengesteld  uit  verschillende,  over  elkaar  heen
gedrukte EU-talen om zo het concept 'In verscheidenheid verenigd' te benadrukken. Sommige
tekens zijn gebaseerd op alle 23 talen.
 
- Interactiviteit: de tentoonstelling omvat ongeveer 100 video's en 300 multimedia-installaties.
 
- Multimediaproductie:  meer dan 700 meertalige mediaproducties.
 
Technische informatie: 
 
- Acteurs voor het rollenspel: meer dan 400 acteurs uit alle 27 EU-landen.
 
- Geïnterviewde personen voor het onderdeel 'Het dagelijks leven': 54 personen uit alle 27
lidstaten.
 
- Aantal hotspots in het onderdeel 'In verscheidenheid verenigd': 90, elk met een filmpje
over een andere stad/regio uit de EU-lidstaten.
 
- Aantal RFID's in het onderdeel 'In verscheidenheid verenigd': meer dan 600 ingebouwde
RFID-tags.
 
- Aantal schermen: meer dan 100 interactieve terminals/schermen en interactieve projecties.
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- Aantal LED's bij ingang: 595 968 LED's ((97x8 panelen) x (256 pixels x 3)).
 
- Aantal foto's: meer dan 1400.
 
- Totale kabellengte: circa 40 km.
 
-Interactieve vloerkaart: vloerkaart van Europa van 210 m² met 90 interactieve spots.
 
- 3600 filmzalen: 2 filmzalen van 3600 met ieder een projectieoppervlak van circa 150 m².
 
- Aantal verstrekte persoonlijke multimediagidsen: 700.
 
- 3D lichtinstallaties: a) een 3D LED-plafond met circa 13 000 LED's op een oppervlak van 42
m² – de grootste ter wereld; b) een 40 meter lange LED-ring voor Europese statistieken met
meer dan 50 000 LED's.
 
Praktische informatie 
 
- Openingsdagen: dagelijks geopend (gesloten op maandagochtend). Gesloten op 1 januari, 1
mei, 1 november en 24, 25 en 31 december.
 
- Openingstijden: 59 uur per week geopend.
 
Maandag 13.00 – 18.00 uur
 
Dinsdag tot en met vrijdag 9.00 – 18.00 uur
 
Zaterdag en zondag 10.00 – 17.00 uur
 
- Entree: gratis.
 
- Maximaal bezoekersaantal: 630 mensen tegelijkertijd.
 
- Aantal personeelsleden: ongeveer 20 vaste werknemers.
 
- Overige voorzieningen: gratis multimediagids, café en winkel met EP-souvenirs.
 
-  Voor kinderen:  er  zijn speciale rondleidingen voor kinderen en ieder onderdeel  van de
tentoonstelling is geschikt voor kinderen. Zij kunnen gratis een eigen draagbare mediagids
gebruiken.
 
- Toegankelijkheid: het centrum is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Het aanwezige
personeel biedt graag ondersteuning en er is een beperkt aantal rolstoelen beschikbaar. Als u
één van deze rolstoelen wenst te gebruiken, richt dan minstens één dag van tevoren per e-mail
een verzoek aan parlamentarium@europarl.europa.eu.
 
- Voor slechtziende bezoekers: het centrum biedt mediagidsen met speciale audiobestanden
waarin  de  ruimte,  inhoud  en  belangrijkste  kenmerken  worden  omschreven.  Ook  zijn  er
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braillekaarten beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits, en staan er op twee
plaatsen in het centrum brailletoetsenborden. Geleidehonden zijn welkom.
 
- Voor slechthorende bezoekers: de draagbare mediagidsen zijn uitgerust met video's in
gebarentaal in het Engels, Frans, Duits en Nederlands. Er is een speciale rondleiding van 1 uur
voor slechthorende bezoekers. Het centrum is ook voorzien van inductielussen.
 
- Adres/contact: 
 
Parlamentarium - Het bezoekerscentrum van het Europees Parlement
 
Europees Parlement
 
Wiertzstraat 60
 
Willy Brandtgebouw
 
B-1047 Brussel
 
E-mail: parlamentarium@europarl.europa.eu
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Achtergrondinformatie over het Europees
Parlement
 
Het Europees Parlement is de enige EU-instelling die rechtstreeks door de burgers van Europa
wordt gekozen. Het vertegenwoordigt ongeveer 500 miljoen mensen in de 28 lidstaten van de
EU. Iedere vijf jaar vinden er verkiezingen plaats. Sinds de verkiezingen van mei 2014, telt het
Europees Parlement 751 EP-leden.
 
 
 
Sinds 1979 heeft  het  Europees Parlement  in  opeenvolgende EU-verdragen steeds meer
bevoegdheden gekregen op het gebied van het opstellen en goedkeuren van de begroting en
wetgeving van de EU. De EP-leden oefenen nu ook meer politieke controle uit op de overige
instellingen en organen van de EU.
 
 
 
Op de meeste EU-beleidsterreinen worden besluiten over nieuwe Europese wetten gezamenlijk
genomen door het Parlement en de Raad van Ministers, die de lidstaten vertegenwoordigt.
 
 
 
Het Parlement speelt een actieve rol bij het opstellen van wetgeving die van invloed is op het
dagelijks  leven  van  de  burgers:  bijvoorbeeld  op  het  gebied  van  milieubescherming,
consumentenrechten, gelijke kansen, vervoer, vrij verkeer van werknemers, kapitaal, diensten
en  goederen,  landbouw,  energiezekerheid,  immigratie,  justitie  en  binnenlandse  zaken,
gezondheid en structuurfondsen.  Het  Parlement  beslist  samen met de Raad ook over  de
jaarbegroting van de Europese Unie.
 
 
 
Ieder jaar houdt het Parlement twaalf plenaire vergaderingen in Straatsburg. Daarnaast komen
de Parlementsleden bijeen in parlementaire commissies in Brussel, waar ook aanvullende
plenaire  vergaderingen plaatsvinden.  Debatten worden gevoerd in  alle  officiële  EU-talen,
waarmee het Parlement erkenning geeft aan een gevarieerde en multiculturele Unie die 'in
verscheidenheid verenigd' is.
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Informatie van de architecten
 
ATELIER BRÜCKNER – architectuur, tentoonstellingsontwerp, scenografie
 
 
 
Ontwerp van het Parlamentarium
 
Het  Parlamentarium  heet  de  bezoekers  welkom  in  een  innovatieve,  gechoreografeerde
tentoonstelling. Het concept en de vormgeving van het bezoekerscentrum zijn gerealiseerd door
het  ATELIER BRÜCKNER, het  Duitse bureau voor  tentoonstellingsontwerp waarmee het
Europees Parlement in 2008 een contract heeft  gesloten voor de algemene planning. Het
bureau werd geselecteerd via een vergelijkend onderzoek dat in 2007 in heel Europa werd
georganiseerd.
 
 
 
Achtergrond - de ideeën achter het project
 
Atelier  Brückner geniet  internationale bekendheid voor zijn  op maat gesneden ruimtelijke
oplossingen, die ontwikkeld worden volgens het motto "vorm volgt inhoud". Het Duitse atelier
zorgt voor het ontwerp, de planning en de uitvoering van een scenografie, waarbij architectuur
en inhoud perfect op elkaar aansluiten. Via een multidisciplinair  ontwerpproces komen de
tentoongestelde items tot leven, vertellen zij hun verhaal en de context waarin ze zijn ontstaan.
 
"We willen dat de inhoud spreekt, een verhaal vertelt dat de bezoeker aanspreekt, en een
ervaring creëert die lang in het geheugen blijft  hangen", zegt professor Uwe R. Brückner.
 
Het Parlamentarium biedt een dynamische opeenvolging van afzonderlijke omgevingen. Elk
deel van de tentoonstelling is op een verschillende manier vormgegeven, waarbij elke vorm een
optimale  weergave is  van de verhalen  die  de  tentoongestelde  items vertellen  en  van de
specifieke  inhoud  van  elke  afzonderlijke  eenheid  in  de  tentoonstelling.  De  complexe
geschiedenis van Europa en het Europees beleid worden op die manier op educatieve wijze
begrijpelijk gemaakt, maar tegelijk wordt ook het gevoel aangesproken. De bezoekers zullen
kunnen binnenduiken in een informatieve, interactieve wereld en zo de rol en het politieke
optreden van het Parlement beter begrijpen.
 
Opgericht in 1997 – een brede waaier van referentie
 
Atelier Brückner werd in 1997 opgericht na de tentoonstelling “Expedition Titanic“, die in de
Duitse  havenstad  Hamburg  werd  georganiseerd.  Sindsdien  zijn  meer  dan  70  projecten
gerealiseerd:  de  hoofdhal  van  de  Duitse  beurs  in  Frankfurt/Main,  het  BMW-museum  in
München, het bezoekerscentrum van het CERN in Genève, het State Grid-paviljoen op de
EXPO in het Chinese Shanghai, e.a..
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Het Samsung History Museum in Yongin-si (Korea), het Scheepvaartmuseum in Amsterdam
(Nederland) en de permanente tentoonstelling in het Duitse Filmmuseum in Frankfurt/Main
(Duitsland) zijn slechts enkele van de tientallen projecten die momenteel lopen en al deze
projecten zijn ontworpen door interdisciplinaire teams, die werken vanuit het Duitse kantoor in
Stuttgart.
 
 
 
Momenteel werken in het atelier 70 werknemers uit verschillende beroepsgroepen: architecten,
podiumontwerpers,  interieurontwerpers,  lichtontwerpers,  communicatie-  en  grafische
ontwerpers,  productontwerpers,  dramaturgen  en  kunsthistorici.
 
De raad van bestuur bestaat uit Shirin Frangoul-Brückner, algemeen directeur, prof. Uwe R.
Brückner, prof. Eberhard Schlag en Britta Nagel. Het projectbeheer van het Parlamentarium
wordt verzorgd door Michelle Bühler, Britta Nagel en René Walkenhorst, een partner van Atelier
Brückner.
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