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Belliardstraat

Station Europa is hét beginpunt van uw bezoek aan het 
Europees Parlement in Brussel. Bij Station Europa, dat in het 
oorspronkelijke loketgebouw van het treinstation Brussel-
Luxemburg is gevestigd, krijgt u informatie over alles wat er 
op het terrein van het Europees Parlement en in Brussel zelf te 
ontdekken valt.

Onze vriendelijke medewerkers helpen u graag op weg, maar 
u mag het Europees Parlement ook zelf verkennen: maak 
gebruik van een „augmented reality model” om het terrein 
te ontdekken, van de touchscreentafels om een duik in de 
Europese geschiedenis te nemen of van de diorama’s om te zien 
hoe het terrein in de loop der tijd is veranderd.

EP Spotter is een gloednieuwe applicatie, die u helpt bij het 
verkennen en ontdekken van het Europees Parlement en zijn 
omgeving. Van architectonische bijzonderheden tot politieke 
achtergronden: EP Spotter, dat gebruikmaakt van de GPS/
geolokalisering in uw smartphone, gidst u om het Europees 
Parlement heen en vertelt U allerlei wetenswaardigheden 
over het Europees Parlement, de gebouwen, de personen naar 
wie zij vernoemd zijn, en de geschiedenis van deze locatie.

Als u alle bezienswaardigheden wil ontdekken, download dan 
EP Spotter in de Apple App Store of Google Play (momenteel 
alleen in het Engels beschikbaar).

De Esplanade Solidarność 1980, die vernoemd is naar de in 1980 
door Poolse arbeiders opgerichte vakbond Solidariteit, vormt 
het hart van het complex van het Europees Parlement. Dit plein 
herbergt de Simone Veil-agora en verbindt de gebouwen van het 
Europees Parlement met het Luxemburgplein, het treinstation 
Brussel-Luxemburg en het Leopoldpark.

Op de Esplanade worden jaarlijks zowel door de Europese 
instellingen als door andere organisaties meer dan veertig 
openbare evenementen georganiseerd. 

Bij de officiële ingang van het Paul-Henri Spaakgebouw, 
waarin de grote vergaderzaal is gehuisvest, worden 
vooraanstaande personen, zoals presidenten, premiers en ook 
beroemde acteurs, welkom geheten. Het Europees Parlement 
krijgt regelmatig bezoek van hoogwaardigheidsbekleders en 
beroemdheden, en aan deze ingang hebben bezoekers de kans 
een glimp van hen op te vangen wanneer ze op weg zijn naar of 
terugkomen van een vergadering. 

De locatie van deze ingang, Wiertzstraat 60, is het officiële 
adres van het Europees Parlement; daarom heeft uw gps u 
waarschijnlijk hiernaartoe geleid!

Een rondleiding door de grote vergaderzaal is een ideale 
manier om een algemene indruk te krijgen van het Europees 
Parlement. U krijgt de kans om de typische sfeer van het 
Parlement te proeven en om een glimp op te vangen van de 
uitgebreide kunstcollectie van het Europees Parlement. Als uw 
bezoek tijdens een plenaire vergadering valt, kunt u misschien 
zelfs een van de grote debatten of stemmingen volgen. 

Individuele bezoekers kunnen het Europees Parlement 
verkennen met een meertalige mediagids. De rondleiding duurt 
30 minuten en het is niet noodzakelijk van tevoren te reserveren. 

Ma - do:  09:00-16:00

Vr: 09:00-12:00 

Za - zo:  gesloten
In juli en augustus worden aanvullende rondleidingen 
georganiseerd.

Ma:  13:00 - 18:00

Di - vr:  09:00 - 18:00

Za - zo:  10:00 - 18:00

Toegang tot 30 minuten voor sluitingstijd.

Duur van de rondleiding

Openingstijden

Welkom bij het Europees Parlement, het hart van de 
democratie in de Europese Unie (EU), dat meer dan 
500 miljoen mensen vertegenwoordigt. De officiële 
zetel van het Parlement is in Straatsburg, Frankrijk, 
maar het meeste werk wordt verricht in Brussel. Hier is 
van alles te zien en te ontdekken, van een rondleiding 

door de grote vergaderzaal tot een ultramodern 
bezoekerscentrum dat tot de voornaamste 
bezienswaardigheden van Brussel is uitgegroeid. Dit 
bezoekerscentrum is volledig ontworpen om inzicht te 
bieden in het Europees Parlement, hoe het werkt en wat 
het voor EU-burgers doet. Om de huidige Europese Unie 

te kunnen begrijpen, moeten we eerst inzicht krijgen 
in de bredere historische context van Europa. Daarom 
biedt het Huis van de Europese geschiedenis een unieke 
inkijk in onze gezamenlijke Europese geschiedenis.
Alle activiteiten zijn geheel gratis, en de meeste 
zijn beschikbaar in alle 24 officiële talen van de EU.  
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OFFICIËLE INGANG

BEZOEK AAN DE  
GROTE VERGADERZAAL

Onze medewerkers zijn er ook om vragen van individuele 
bezoekers te beantwoorden en een meer gepersonaliseerde 
rondleiding te geven. Er vinden ‘s maandags om 11.00 uur en 
15.00 uur rondleidingen plaats in het Engels of het Frans (ook in 
andere talen, indien beschikbaar). In juli en augustus worden er 
extra rondleidingen georganiseerd. Ga naar onze website voor 
nadere informatie. 

Groepen zijn eveneens welkom om met een van onze boeiende 
sprekers meer over het Europees Parlement te weten te komen. 
Ook een discussie met een lid van het Europees Parlement kan 
deel uitmaken van een bezoek. Vooraf reserveren is noodzakelijk. 
Zie onze website voor meer informatie en openingstijden.

HET EUROPEES PARLEMENT
KOM EN DOE MEE

Ervaar het Europees Parlement als nooit tevoren in het 
baanbrekende Parlamentarium, gelegen in het Willy 
Brandtgebouw. 

Zowel kinderen als volwassenen kunnen hier via dynamische, 
interactieve multimediaschermen en met een persoonlijke 
mediagids op een boeiende en verfrissend nieuwe manier 
ontdekken wat Europese democratie nu precies inhoudt. In 
de indrukwekkende 360°-filmzaal waant u zich midden in 
het Europees Parlement, en ziet u in het hart van de actie hoe 
de leden u vertegenwoordigen. Maak vervolgens met onze 
interactieve kaart een virtuele reis door Europa om te zien welke 
effecten de EU in de verschillende lidstaten heeft gehad, of neem 
plaats in een comfortabele leunstoel en laat mensen uit heel 
Europa u vertellen hoe de EU hun leven heeft beïnvloed. 

Een bezoek aan het Parlamentarium duurt zo’n anderhalf uur, 
maar er zijn ook kortere rondleidingen van een uur beschikbaar 
voor families en scholen: vraag naar het Luna-spel of de 
Intergalactische Talentenjacht.

Alle voorzieningen, waaronder het café en de cadeauwinkel, zijn 
volledig toegankelijk voor mindervalide bezoekers. 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 09:00 - 18:00

Zaterdag en zondag:  10:00 - 18:00

Het Huis van de Europese geschiedenis biedt bezoekers van alle 
leeftijden de kans om de geschiedenis van ons werelddeel vanuit 
verschillende invalshoeken te bekijken, en na te denken over wat 
deze verschillende visies vandaag de dag voor ons betekenen. 
In de vorm van tentoonstellingen, evenementen en een vaste 
collectie is in het museum een schat aan gedeelde Europese 
herinneringen verzameld.

Ook zijn er programma’s op maat voor scholen en gezinnen met 
kinderen. Voor groepen van meer dan tien personen is reserveren 
verplicht. Zie voor meer informatie de website van het museum. 

Het museum beschikt over een koffiebar, een cadeauwinkel 
en een garderobe. Deze zijn zo ontworpen dat ze volledig 
toegankelijk zijn voor personen met specifieke behoeften. Bij het 
ontwerp van de materialen is eveneens rekening gehouden met 
personen met specifieke behoeften. 

Ma:  13:00 - 18:00

Di - vr:  09:00 - 18:00

Za - zo:  10:00 - 18:00

Toegang tot 30 minuten voor sluitingstijd.

Openingstijden

4 HUIS VAN DE EUROPESE 
GESCHIEDENIS
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Europese Unie

Raad van de 

Parlement européen/Europees Parlement 
 Luxemburgplein 100

Brussel
Voor het plannen van een bezoek

  visit@europarl.europa.eu
  europarl.europa.eu/visiting/nl

  facebook.com/visitEuropeanParliament/
 #visitEP   

Voor andere vragen met betrekking  
tot het Europees Parlement

europarl.europa.eu/askEP 
epthinktank.eu/author/epanswers

i ALGEMENE  
CONTACTGEGEVENS

Het Europees Parlement kan gemakkelijk worden bereikt per 
bus, metro en trein. Gezien de beperkte parkeermogelijkheden 
in de omgeving, raden wij u ten zeerste aan het openbaar 
vervoer te gebruiken.

Dichtstbijzijnde metrostations

MAALBEEK M 1

TROON M 2

5
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Bussen die bij het Europees Parlement stoppen

2112

27 38 80 9522 34 64

Treinen naar het station Brussel-Luxemburg

Het station Brussel-Luxemburg bevindt zich onder de 
Esplanade.

NOORD

CENTRAAL B- LUXEMBURG

ZUID

Te voet

Vanuit het centrum is het ongeveer 20 minuten lopen 
naar het Europees Parlement.

Met de fiets

Villo! is het openbaar fietsenverhuursysteem 
van Brussel, waarmee u van het ene naar het 
andere Villo!-station kunt fietsen. Er zijn drie 
Villo!-stations in de omgeving van het Europees 
Parlement.

BEREIKBAARHEID

Wanneer u de gebouwen van het Europees Parlement 
bezoekt, valt het u misschien op dat zij vernoemd zijn 
naar prominente personen uit de Europese geschiedenis 
en politiek. Deze personen hebben stuk voor stuk een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van de 
Europese Unie zoals wij haar vandaag kennen: 

? WIE ZIJN ZIJ?
ALTIERO SPINELLI

De Italiaanse politicus Altiero  
Spinelli wordt eveneens beschouwd 
als grondlegger van de EU, en vorm-
de een belangrijke bron van inspira-
tie voor de consolidatie van de EU in 
de jaren tachtig en negentig van de 
twintigste eeuw. Hij deed vanaf 
1970 zes jaar dienst als lid van de 
Europese Commissie, en vanaf 1976 
was hij tien jaar lid van het Europees 
Parlement. 

SIMONE VEIL

Simone Veil was een Franse politica 
die een aanzienlijke bijdrage heeft  
geleverd aan het streven naar  
gelijkheid en de rechten van vrou-
wen. In 1979 werd zij na de eerste 
rechtstreekse verkiezingen in de 
hele Europese Gemeenschap de 
eerste gekozen voorzitter van het 
Europees Parlement.

KONRAD ADENAUER

Konrad Adenauer, de eerste 
bondskanselier van Duitsland na 
de Tweede Wereldoorlog, maakte 
verzoening tussen Frankrijk en 
Duitsland mogelijk, en baande zo 
de weg voor bredere Europese  
integratie. Adenauer wordt be-
schouwd als een van de grondleg-
gers van de EU. 

JÓZSEF ANTALL

József Antall was na de val van  
het communisme de eerste demo-
cratisch gekozen premier van 
Hongarije. Hij leidde Hongarije 
naar de Europese Unie en pleitte 
voor een verenigd Europa. 

PAUL-HENRI SPAAK

Als minister van Buitenlandse Zaken en 
premier van België speelde Paul-Henri 
Spaak een beslissende rol bij de oprich-
ting van de Benelux en bij de opstelling 
van de Verdragen van Rome, waarin de 
eerste bepalingen tot oprichting van 
de EU werden vastgelegd. Zijn visie van 
Europese samenwerking maakte hem 
tot een van de grondleggers van de EU.

WILLY BRANDT

Willy Brandt was de vierde bonds-
kanselier van Duitsland. Zijn inspan-
ningen om de betrekkingen met 
Oost-Duitsland, Polen en de Sovjet- 
Unie te verbeteren werden beloond 
met de Nobelprijs voor de Vrede. 
Brandt was van 1979 tot 1982 lid van 
het Europees Parlement.

➜ Ingang van de Campus van het Europees Parlement

➜ Richting dichtsbijzijnde metrostation

➜ Richting Europese instellingen

➜ Richting stadscentrum
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