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”Dit concept, Europa, zal iedereen inzicht bieden in de 
gemeenschappelij-ke basispijlers van onze bescha-
ving en geleidelijk een band scheppen die vergelijk-
baar is met de band waaruit destijds de natiestaten 
zijn gegroeid.”

Robert Schuman

Welkom in Mini-Europe.
 
In deze tijden van crisis en tijdens deze jaren dat we de oorlog van 14-18 herdenken, 
mogen we ook niet vergeten dat de Europese Unie en de euro voor solidariteit 
hebben gezorgd tussen de Europeanen. 100 jaar geleden veroorzaakten het  
nationalisme en de competitie tussen de naties de oorlog. 
 
Deze gids is onontbeerlijk voor een geslaagde reis door Mini-Europe en de Europese 
Unie. Zoals Robert Schuman opmerkte, kunt u op die manier ontdekken  
wat deze volkeren, regio’s en landen gemeen hebben … en wat hun eigenheid is.  
 
U bezoekt een park van uitzonderlijke kwaliteit : de maquettes zijn zeer gedetailleerd 
en zijn bovendien allemaal op schaal 1/25 gemaakt. Hierdoor kan u ze onderling 
vergelijken. De animaties, de HST, de Ariane-raket, de muur van Berlijn, zijn stuk 
voor stuk industriële prototypes, speciaal voor Mini-Europe ontworpen. 
 
Dit park werd voor u ontworpen, iedereen kan er zijn gading vinden, liefde voor  
het verleden, passie voor Europa, leuke herinneringen van de vorige reis ophalen  
of nieuwe reisplannen maken. 
 
Achteraan in deze gids vindt u een Europese katern met meer informatie  
over de Europese Unie. 
 
Ik wens u allen een aangenaam bezoek.

* Op 01.04.2015

Donald TUSK,
Voorzitter van de  
Europese Raad.*

Martin SCHULZ,
Voorzitter van het  

Europese Parlement.*

Federica MOGHERINI,
Hoge Vertegenwoordiger 
voor buitenlandse zaken 

en veiligheidsbeleid.*

Jean-Claude JUNCKER,
Voorzitter van de Commissie  

van de Europese Unie.*

"Mini-Europa biedt een unieke kans om de schoonheid en diversiteit van 
ons continent uit de eerste hand te zien en te ondervinden. Europa is een 
politiek denkbeeld waar wij in het Europees Parlement pal voor staan, 
maar ook is het een culturele schatkamer waarvan zowel Europeanen 
als mensen uit landen buiten Europa de waarde moeten zien en inzien."

Martin SCHULZ

Thierry MEEÙS
Algemeen Directeur van  

Mini-Europe Education VZW

MINI-EUROPE - Bruparck - 1020 Brussel - T (32) 02 474 13 11 - F (32) 02 478 26 75 - www.minieurope.eu

"Ik heb gezegd dat Europa grote dingen groots moet aanpakken en kleine 
dingen op kleinere schaal. Wel, Mini-Europe is vanaf nu de enige plek in 
de EU die grote dingen op kleine schaal mag uitvoeren ! "

Jean-Claude JUNCKER
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EÉN MONUMENT = ÉÉN EUROPESE WAARDE

EUROPESE WAARDEN : DEMOCRATIE
Democratie is een waarde die in Griekenland is ontstaan (Acropolis). Deze waarde komt 
tot ontwikkeling in de steden (belforten en stadhuizen illustreren de onafhankelijkheid van 
de steden). Engeland is de uitvinder van de parlementaire democratie met twee kamers 
(Houses of Parliament). De Franse Revolutie verrijkt de democratie met het gelijkheidsbe-
ginsel. Deze waarde wordt door de legers van Napoleon in heel Europa uitgedragen (Arc de 
Triomphe). Het Berlaymontgebouw, waar de Europese Commissie zetelt, doet denken aan 
een nieuw soort Europese democratie. Democratie moet elke dag bevochten worden (Riga, 
Solidarno, Berlijnse Muur).

EUROPESE WAARDEN : ZIN VOOR AVONTUUR
Het belang van de kusten zet de Europeanen aan om 
op ontdekking uit te gaan. Met Christoffel Columbus 
beginnen de Europeanen alle wereldzeeën te beva-
ren en koloniën te stichten (zuil van Columbus). De 
Chinezen halen daarentegen geen enkel voordeel uit 
de grote expedities die ze 70 jaar voor Columbus 
ondernemen. De Torre de Belém, die de toegang tot de 
Taag beheerst, is eveneens een symbool van de ont-
dekkingsreizen. De moderne ontdekkingsreizen zijn 
gericht op de ruimte : Arianeraket en Galileosatelliet.

EUROPESE WAARDEN : ONDERNEMINGSGEEST
De bank, de kredietbrief, de handelsmaatschappij, de verzekering, het bankbiljet en de 
deviezenmarkt zijn enkele voorbeelden van Europese handelsontwikkelingen. De hanzever-
bond verenigt steden als Lübeck, Danzig, Brugge en Riga. De Vlaamse Hanze van Londen 
verbindt Londen en Brugge met elkaar. De ambachtslieden gaan zich organiseren in gilden 
(gildehuizen in Antwerpen, Gent en Brussel, het hof van Artus in Danzig). De Europese Unie 
is nu de grootste producent en het grootste handelsblok ter wereld. De Europese havens 
blijven de belangrijkste van de wereld.

EUROPESE WAARDEN : TECHNOLOGIE
Van het oude Griekenland heeft Europa de analytische geest geërfd. De renaissance stelt 
de mens opnieuw centraal in het universum. Dit wordt een werkwijze, een levensovertuiging 
en een onderwijsstelsel. De boten, de molens (die in Nederland vooral dienen om de polders 
droog te maken), de Eiffeltoren, de Airbusvliegtuigen, de Kanaaltunnel en de Arianeraket 
zijn enkele voorbeelden van technologische successen. Sinds 2001 is de Europese Unie 
de grootste producent van geavanceerde technologie.

De Chinese jonk van Zheng He 
vergeleken met de Santa Maria  

van Columbus.



3

EUROPESE WAARDEN : CULTUUR EN VERBREIDING
Cultuur en verbreiding worden in Mini-Europe geïllustreerd door een universiteit, de huizen 
van Shakespeare, de molens van Cervantes’ La Mancha, het geboortehuis van Beethoven, 
musea als het Curtius en het Beaubourg, en de Beurs van Kopenhagen. 

De grote wereldtentoonstellingen komen tot leven door de Eiffeltoren en het Oceanarium. 
Elk gebouw is in feite een bewijs van onze cultuur door zijn stijl, decoratie of gebruik.

EUROPESE WAARDEN : CHRISTELIJK ERFGOED
Het christendom heeft Europa gevormd op het gebied van godsdienst, kunst, onderwijs, 
handel, politiek en sociaal gedachtegoed. In de middeleeuwen is de bedevaart naar Santiago 
de Compostella ook een kruistocht van het Westen voor de ‘Reconquista’ van Spanje.

Geestelijke orden, zoals de Duitse Orde, zijn echte militaire en handelsmachten geworden 
(landcommanderij Alden Biezen).

EUROPESE WAARDEN : SOCIAAL GEDACHTEGOED
Het sociale gedachtegoed, dat voortkomt uit de christelijke beginselen, de renaissance 
en het gelijkheidsideaal van de Franse Revolutie, blijft Europa sterk beïnvloeden. Europa 
besteedt 30% van zijn BBP aan sociale zekerheid (ziektekostenverzekeringen, werk-
loosheidsuitkeringen, pensioenen enzovoort). De Salines Royales illustreren het sociale 
gedachtegoed ten tijde van Lodewijk XIV.

NIEUWE EUROPESE WAARDEN : SCHEIDING VAN KERK  
EN STAAT EN MULTICULTURELE SAMENLEVING
De scheiding van Kerk en Staat is een waarde die steeds wijder verbreid is in Europa. De 
scheiding van Kerk en Staat vloeit duidelijk voort uit de Franse Revolutie en de Verklaring 
van de Rechten van de Mens. De multiculturele samenleving vindt haar oorsprong in de 
voortdurende uitwisseling tussen Europeanen en zelfs niet-Europeanen. Mobiliteit heeft 
altijd bestaan in Europa en is terug te vinden in tal van monumenten.
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EUROPA EUR
In dit huis bij Parijs heeft Jean Monnet met enkele 
medewerkers de verklaring van Robert Schuman 
opgesteld, die als uitgangspunt dient voor de 
Europese Unie.

  "Wij vormen geen verbond van staten, wij ver-
enigen mensen". Jean Monnet.

Statistische bron wikipedia Europese Unie USA JAPAN RUSLAND CHINA INDIA
Hoofdstad Brussel, Straatsburg 

Luxemburg
Washington

DC
Tokyo Moska Peking New Delhi

Oppervlakte (km2) 4.500.000 9.827.000 378.000 17.075.000 9.707.000 3.287.000
Bevolking (in miljoen) 509 315 127 143 1.354 1.210
inwoners/km2 115 34 337 8 140 372
BBP in Miljard (KKS) 11.706 11.600 3.197 1.830 6.765 3.441
BBP/inw. (KKS) Levenstandaard 23.452 37.073 20.373 12.967 5.040 2.851
(KKS = koopkrachtstandaard)

“Monument aangeboden door de Europese Commissie”

Door het park verder naar Denemarken gaan.

EUROPA (BRUSSEL) EUR
Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, 
herbergt tal van instellingen, waaronder de 
Europese Commissie, het Europees Parlement 
en de Raad van de Europese Unie. Er wer-
ken 30.500 ambtenaren in 77 gebouwen. Het 
BERLAYMONTGEBOUW EUR 1  is de voor-
naamste zetel van de Europese Commissie.

  De naam van het gebouw komt voort het 
Berlaymontklooster dat hier vroeger stond.
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DK 1

DK 2

DK 3

●

●

DENEMARKEN

TRELLEBORG DK
Denemarken ... het hoge Noorden herinnert ons 
meteen aan de Vikingen. Dit ruwe volk heeft rond 
het jaar 1000 heel wat zeeën bevaren, de kusten 
van Europa geplunderd en is zelfs tot Spanje en 
Italië doorgedrongen. Het meest bekende gere-
construeerde VIKINGKAMP DK 1  is Trelleborg. 
Dit was een cirkelvormige vesting met 31 hou-
ten "Langhuizen", die omgeven waren door een 
systeem van grachten en wallen. In afwachting 
van hun overzeese tochten waren hier meer dan 
1.500 militairen - sommigen met vrouw en kind 
- gelegerd.

  Er wordt gezegd dat de Vikingen tijdens hun 
tochten Noord-Amerika reeds in 801 hebben 
ontdekt.

•  Het is zeer moeilijk om de oppervlakte van Denemarken  
te berekenen omdat er een groot verschil is tussen de getijden.  
Op sommige plaatsen trekt de zee bij eb tot 10 km terug.

•  De aanslagvoeten van de belastingen zijn in Denemarken erg 
hoog. Ze variëren van 51% tot 68% volgens het inkomen.

•  De Faeröer-eilanden en Groenland zijn sinds 1979  
autonoom en maken geen deel uit van de Europese Unie.

•  Het hoogste punt van Denemarken is 173 meter.
•  In Denemarken zijn 70% van de vrouwen beroepsactief, meteen het hoogste percentage 

van de Europese Unie. 
•  Denemarken bestaat uit 406 eilanden waarvan er 97 bewoond zijn. Geen enkel punt van 

Denemarken ligt verder dan 50 km van de zee.

Koninkrijk
Hoofstad : Kopenhagen
Oppervlakte : 43.000 km2

Bevolking : 5,6 miljoen 
Aantal inwoners/km2 : 128
Lid van de EU sinds : 1973
Nationale feestdag : 5 juni
Nationale hymne : Der er et yndigt land
Levensstandaard (100=EUR 28) : 121
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KOPENHAGEN DK
NYHAVN DK 2  (Nieuwe Haven) telt talrijke 
gekleurde huizen die de buurt een levendige tint 
geven. De vormgeving van deze buurt gebeurde 
door de Nederlanders. In de 17de en 18de eeuw 
was Nyhavn een belangrijke commerciële haven.

  Nu wordt ze vooral bezocht door toeristen en 
zeelieden die er zich kunnen laten tatoeëren, 
zoals eens de voormalige koning Frederik IX.

KOPENHAGEN DK
De BEURS DK 3  , in renaissancestijl werd in 
de 17de eeuw opgericht om een nieuwe impuls 
te geven aan het Deense economische leven. 
De opdrachtgever, Koning Christiaan IV, kon tij-
dens de bouwwerken zelfs letterlijk een oogje in 
't zeil houden vanuit zijn koninklijke residentie. 
Opmerkelijk is het mooie koperen torentje, waar-
van de spits wordt gevormd door vier drakenstaar-
ten en drie kronen, namelijk die van Denemarken, 
Zweden en Noorwegen (net als op de toren van 
Stockholm) !

  Het woord Beurs komt van de Nederlandse 
naam Van der Beurs, een heer die een taverne 
openhield te Brugge.

 
THE EUROPEAN UNION (ORIGINS).

•  De vlag van de Europese Unie stelt een gesloten cirkel voor met 12 gele sterren. Deze 
12 sterren stellen niet de landen van de Europese Unie voor. Het getal 12 symboliseert 
hier de perfectie.

•  Het woord ”Europa” is wellicht afkomstig van het Fenicische ”Ereb”, dat ”somber, het 
Westen” betekende.

•  In het grieks betekent het woord ”Europa” : ”grote ogen”. In de Griekse mythologie was 
het woord Europa oorspronkelijk de naam van een mooie jonge en Fenicische vrouw die 
door Zeus werd ontvoerd.

•  9 mei is de feestdag van de Europese Unie, de verjaardag van de verklaring van Schuman. 
•  Het nieuwe motto van de Europese Unie luidt : ”In verscheidenheid verenigd.”

 met de goede kant naar boven omgekeerd
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SE 1

STOCKHOLM SE
In het begin van deze eeuw had Stockholm drin-
gend nood aan een nieuw Stadhuis SE 1  . In 1911 
werd gestart met de bouw van het stadhuis, en 
op Midzomernacht in 1923 werd het Stadhuis 
van Stockholm officieel ingehuldigd. In dit prach-
tige gebouw worden jaarlijks op 10 december de 
nobelprijzen uitgereikt.

  De inwoners van Stockholm konden een 
dakpan kopen. Voor de som van 25 kronen 
kregen de burgers elk hun eigen dakpan. De 
naam van de schenker werd samen met het 
daknummer in het koperen boek genoteerd. De 
eerste koperen plaat werd gekocht door koning 
Gustaf de V, die hem persoonlijk boven op het 
dak nagelde.

ZWEDEN
Koninkrijk
Hoofdstad : Stockholm
Oppervlakte : 441.000 km2 
Bevolking : 9,5 miljoen 
Aantal inwoners/km2 : 22
Lid van de EU sinds : 1995
Nationale feestdag : 6 juni
Nationale hymne :  
Du gamla du fria du fjällhöga Nord
Levensstandaard (100=EUR 28) : 118

•  Sverige (Zweden) betekent koninkrijk der “Svear”  
(belangrijkste bevolkingsgroep in 800 n.C.).

•  Nobel, industrieel uitvinder van het dynamiet schonk  
zijn fortuin voor de creatie van de “Nobel Prijzen”. 

•  20% van de Zweedse mannen neemt ouderschapsverlof  
bij de geboorte van hun kinderen.

•  In 1967 heeft men in één nacht tijd het autoverkeer  
doen omschakelen van links naar rechts rijden.

•  Sint Lucia wordt in Zweden op 13 december gevierd. Zijsymboliseert het licht. Het 
meisje dat Sint Lucia uitbeeldt brengt koffie, broodjes met saffraan en koekjes met 
kaneel en gember.

•  De Zweden vieren midzomer al dansend rond een kruis, versierd met takken (Midsommar).
•  Pippi Langkous is een denkbeeldig personage dat alle kinderen kennen.
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FI 1

●

SAVONLINNA FI
Het KASTEEL van OLAVINLINNA FI 1  werd 
in 1475 gebouwd. Dit prachtige kasteel ontleent 
zijn belang aan zijn strategische positie langs 
het kanaal dat verscheidene meren met elkaar 
verbindt. Het kasteel verdedigde de grens tussen 
Finland en Rusland.
Door de zomeropera’s is het kasteel meer dan ooit 
een ontmoetingsplaats geworden tussen Oost en 
West.
"Met de medewerking van Finland."

FINLAND

•  In Finland zijn er meer sauna’s dan auto’s (1,6 miljoen).
•  De woorden van de nationale hymne van Finland zijn een ode  

aan de natuur. ”Het blauw van onze meren en de sneeuw  
van onze winters, ziedaar de kleuren van Finland.” Topelius

•  Finland wint jaarlijks ongeveer 10 km2 op de zee.  
Dit komt door de verheffing van het land veroorzaakt  
door het afsmelten van de gletsjers.

•  70% van de oppervlakte van Finland bestaat uit wouden waarvan 54,7% in privé-
handen is. In Finland, ook wel eens “het land van de 1000 meren” genoemd (187.888 
in werkelijkheid), beslaat het water 10% van het territorium.

•  Het Fins is een Fins-Oegrische taal. Finland luidt in het Fins “Suomi”.
•  Finland bevat een Zweedse minderheid (5,9%). Zweeds is er een officiële taal.

Republiek
Hoofdstad : Helsinki
Oppervlakte : 338.000 km2 
Bevolking : 5,4 miljoen
Aantal inwoners/km2 : 16
Lid van de EU sinds : 1995
Nationale feestdag : 6 december
Nationale hymne : Oi Maamme 
Levensstandaard (100=EUR 28) : 113
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EE 1

ESTLAND
Republiek 
Hoofdstad : Tallinn
Oppervlakte : 43.700 km2 
Aantal inwoners : 1,3 miljoen
Aantal inwoners/km2 : 30
Toetreding tot de EU : 2004
Nationale feestdag : 24 februari
Volkslied :  Mu isamaa, mu õnn ja rõõm (Mijn
geboorteland, mijn trots en mijn vreugde)
Levensstandaard (100=EUR 28) : 64

•  Bijna 70% van de bevolking woont in de steden.
•  Estland heeft nooit een eigen koning gekend.
•  Het Ests is een Fins-Oegrische taal, bestaande uit 32 letters,  

met 14 verbuigingsvormen per woord en een kwantitatief  
systeem met 3 niveaus : een, twee of meerdere.

•  Estland was een onafhankelijke staat van 1918 tot 1940 en is 
dit opnieuw sinds augustus 1991.

•  De Baltische Zee is de jongste zee op deze planeet en ontstond 
door het smelten van de sneeuwtoppen uit Scandinavië.

•  Sinds 1988 hebben diverse protestbewegingen, met name tijdens de diverse 
songfestivals, geleid tot de onafhankelijkheid van Estland in 1991.

•  Op 23 augustus 1989, vormen 6.000.000 mensen een menselijke keten, door 
elkaar de hand te geven, tussen Tallinn, Riga en Vilnius om hun onafhankelijkheid op 
te eisen.

•  De Estse vlag werd ontworpen in september 1881 door studenten van de universiteit 
van Tartu.

TALLINN EE
Tallinn “stad van de Denen” draagt deze naam 
sinds de stad werd veroverd door de Deense 
koning Valdemar II in 1219.
De grote zeehaven (heropgebouwd in 1529) en de 
kanonnentoren, Dikke Margareta EE 1  , bevinden 
zich in een prachtig en goed bewaard gedeelte 
van de 4 km lange oude middeleeuwse muur. 
Tallinn was toen, net zoals Brugge en Lübeck, 
een Germaanse Hanzestad en een belangrijke 
tussenstop naar Rusland. Het uitzonderlijke mid-
deleeuwse karakter van Tallinn werd door de 
UNESCO erkend.

  De naam “Dikke Margareta” is waarschijn-
lijk afkomstig van koningin Margareta van 
Denemarken.
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LV 1

LETLAND

•  De beroemde weg "van de Vikings naar de Grieken" liep  
van Scandinavië over het grondgebied van het huidige Letland  
naar het oude Rusland en het Byzantijnse Rijk.

•  1/3 van de bevolking woont in de hoofdstad Riga.
•  De naam Letland komt van de voorouders van de huidige 

inwoners, de stammen van de letgalen of latviërs (Indo-
Europees volk).

•  Rusland heeft talloze Letten gedeporteerd. Op dit ogenblik maken zij slechts 60% uit 
van de bevolking; 30% is van Russische afkomst. Dit zorgt voor problemen op het vlak 
van integratie. 

•  Het Lets is een Baltische taal van Indo-Europese herkomst, net als het Litouws.

RIGA LV
Het Vrijheidsmonument LV 1  vertegenwoordigt 
Letland als jonge Natie. Het monument werd 
opgericht door Karlis Zale in 1931-1935, kort 
na de eerste onafhankelijkheid van 1918, en had 
dan ook een grote symbolische waarde tijdens de 
Sovjetbezetting. Het monument stelt het vrouwelij-
ke vrijheidssymbool voor. Aan haar voeten worden 
aan de hand van verschillende beeldhouwwerken 
waarden afgebeeld zoals werk, familie, de kracht 
van de Natie, spiritualiteit en enkele historische 
gebeurtenissen. In het midden bevindt zich de 
voorstelling van het moederland.

  De drie kruisen die "Vrijheid" in haar handen 
vasthoudt, staan symbool voor de drie regio's 
van Letland : Kurzeme, Vidzeme en Latgale.

Republiek 
Hoofstad : Riga
Oppervlakte : 65.000 km2 

Aantal inwoners : 2,1 miljoen
Aantal inwoners/km2 : 34
Toetreding tot de EU : 2004
Nationale feestdag : 18 november
Volkslied :  Dievs, Svētī Latviju !  

(God eert Letland !)
Levensstandaard (100=EUR 28) : 52
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LT 1

LITOUWEN

•  Tijdens de aftocht uit Rusland vonden 80.000 Fransen het 
leven. Ze liggen er nog steeds begraven.

•  Een groot aantal houten of smeedijzeren kruisen (sacrale kunst) 
zijn door de UNESCO erkend als werelderfgoed. 

•  Litouwen is het enige van de drie Baltische staten (Estland, 
Letland, Litouwen) waarin 98% van de Russisch sprekende 
inwoners genaturaliseerd werd.

•  Basketball is de nationale sport van Litouwen (Europees kampioen in 2003).
•  Het geografisch centrum van het Europees continent bevindt zich op 25 km van Vilnius.
•  Het Litouws is een oude taal, nog steeds vergelijkbaar met het Sanskriet.
•  Litouwen is een van de allereerste linnenproducenten ter wereld.

UNIVERSITEIT VAN VILNIUS LT
De universiteit van Vilnius LT 1  werd opgericht 
in 1579 door de Jezuïeten in het centrum van 
de oude stad vlakbij het paleis van de bisschop. 
Litouwse barok is de dominerende stijl van dit 
indrukwekkende bouwwerk, waarvan 6 van de 
13 binnenplaatsen hier worden afgebeeld. In de 
prachtige hoofdbinnenplaats zijn drie stijlen ver-
werkt : maniërisme, barok en classicisme. Op de 
binnenplaats van het observatorium in barokstijl 
staan de tekens van de dierenriem en Latijnse 
opschriften afgebeeld. 

  Het astronomische observatorium, het 4de in 
Europa, werd in 1753 opgericht door Elzbieta 
Puzynowa.

“Monument aangeboden door de regering van Litouwen.

Republiek
Hoofstad : Vilnius
Oppervlakte : 65.300 km2

Aantal inwoners : 2,9 miljoen
Aantal inwoners/km2 : 54
Toetreding tot de EU : 2004
Nationale feestdag : 16 februari
Volkslied : Tautiska Giesmé (Nationaal lied)
Levensstandaard (100=EUR 28) : 55
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NL 13

NL 12

Koninkrijk
Hoofdstad : Amsterdam
Oppervlakte : 41.500 km2

Bevolking : 16,7 miljoen
Aantal inwoners/km2 : 402
Lid van de EU sinds : 1952
Nationale feestdag : 30 april
Nationale hymne : Wilhelmus van Nassau
Levensstandaard (100=EUR 28) : 131

MAASTRICHT NL
Maastricht is de oudste en meest zuidelijke 
stad van Nederland. Hier werd het verdrag van 
Maastricht opgesteld dat van fundamenteel 
belang is voor de toekomst van de Europese Unie. 
Het STADHUIS NL 1  : dit uitgesproken Hollandse 
bouwwerk werd rond het midden van de 17de eeuw 
opgetrokken naar plannen van Pieter Post.

  Het vreemde aan dit gebouw is het tweedelige 
bordes. Oorzaak daarvan was de merkwaadige 
tweeherigheid van de stad : zowel de Staten-
Generaal als de Prinsbisschop van Luik hadden 
het voor het zeggen in Maastricht. Om te voor-
komen dat hun afgevaardigden achter elkaar 
het gebouw zouden moeten binnentreden, werd 
een dubbele staatsietrap voorzien.

NEDERLAND

•  Meer dan de helft van het Nederlands grondgebied ligt onder 
het zeeniveau.

•  80% van de Nederlandse bevolking gaat minstens één keer per 
jaar met vakantie. Daarmee zijn zij de Europeanen die er het 
vaakst tussenuit trekken op vrije dagen.

•  Met haar 480 inwoners per km2 heeft Nederland de grootste 
bevolkingsdichtheid van Europa na Malta.

•  In januari 1995 was er gevaar voor dijkbreuken. 250.000 
Nederlanders moesten worden geëvacueerd.

•  In totaal zijn er in het land meer dan 19.000 km fietspadenaangelegd. Op 10 
Nederlanders bezitten er 8 een fiets.

•  In Aalsmeer wordt de grootste veiling van snijbloemen gehouden ter wereld : er worden 
12 miljard bloemen verkocht per jaar. 50% is bestemd voor de export.
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HOENSBROEK NL
Landschap en bebouwing maken van Zuid-
Limburg zowat het buitenland van Nederland. Ook 
het KASTEEL VAN HOENSBROEK NL 2  (bij 
Heerlen) lijkt dit te willen benadrukken. Het was 
trouwens een bouwmeester uit Visé die rond het 
midden van de 17de eeuw opdracht kreeg de mid-
deleeuwse burcht te vervangen door het huidige 
kasteel in Maaslandse renaissance.

  Het uitgebreide complex dat volledig door 
water is omgeven, omvat verder nog hoeve- en 
dienstgebouwen uit dezelfde periode.

OOTMARSUM NL
Ootmarsum was eertijds gelegen langs de 
grote handelsweg die West-Nederland met de 
Noordduitse Hanzesteden verbond. Het middel-
eeuws karakter is nog goed bewaard gebleven. 
Centraal staat de KATHOLIEKE KERK NL 3  .  
die in romaans-gotische stijl is opgetrokken. Rond 
het kerkplein ligt een wirwar van straten, pleinen 
en steegjes met prachtige KOOPMANS-HUIZEN 
EN BOERENWONINGEN NL 4  , die uit de 17de 
tot 19de eeuw dateren.

  Voor de kerk staat een bronzen beeld van 
de "Poaskeerls". De Poaskeerls trekken met 
Pasen hand in hand door de straten van het 
centrum terwijl ze paasliederen zingen. Deze 
gebeurtenis wordt het "Vlöggelen" genoemd.

DE GEOGRAFIE VAN DE EUROPESE UNIE.
•   Wat is het meest westelijke punt van de Europese Unie? Guadeloupe.
•   De Europese Unie strekt zich uit over drie continenten. Naast het Europese 

vasteland maken van de Unie ook deel uit : alle Franse overzeese departementen, 
die een speciaal statuut hebben, de Azoren en Madeira (P), de Canarische 
Eilanden en de Spaanse enclaves Ceuta en Mellilla aan de Marokkaanse kust. 
Maken geen deel uit van de EU : de overzeese gebieden, de Britse kolonies,  
de Nederlandse gebieden, de Deense gebieden  
(Féroé-eilanden, Groenland) en microstaten zoals het Vaticaan, San Marino, 
Andorra, Monaco, Liechtenstein en Gibraltar.

•   Groenland is de enige regio die deel uitmaakte van de EU  
en in 1982 een einde heeft gemaakt aan zijn lidmaatschap.

•    Europa is het continent met het grootste aantal grenzen (40.000 km).
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BE 16
Koninkrijk 
Hoofdstad : Brussel
Oppervlakte : 30.500 km2

Bevolking : 11,1 miljoen
Aantal inwoners/km2 : 361
Lid van de EU sinds : 1952
Nationale feestdag : 21 juli
Nationale hymne : De Brabançonne
Levensstandaard (100=EUR 28) : 116

BELGIË

LUIK BE
Het hoge en imposante CURTIUSHUIS BE 1  is 
een prachtig voorbeeld van Maaslandse renais-
sance. Het werd gebouwd tussen 1600 en 1610 
in opdracht van Jean de Corte. Hij werd zowel 
door de Spaanse Koning als door de Duitse keizer 
in de adelstand verheven, latiniseerde zijn naam 
tot Curtius en besteedde een deel van zijn rijkdom 
aan liefdadigheidswerken en aan zijn prachtige 
woning.

  Luik was de belangrijkste Belgische stad voor 
de vervaardiging van wapens. Door de gunstige 
ligging aan de rand van de Maas kwam een 
bloeiende wapenhandel tot stand met verschil-
lende Europese steden.

"Met de steun van de Wallonië-Brussel Gemeenschap”.

•  De Belgen zijn de grootste frieteters.
•  De Belgen eten 8 kg chocolade per inwoner per jaar. 
•  De helft van de energie die in België wordt geproduceerd, 

is van nucleaire oorsprong.
•  Met Antwerpen als belangrijkste centrum, staat België in voor 

70% van de wereldproduktie van diamant.
•  België is het land van de Europese Unie dat procentueel gezien 

het meest van zijn produktie exporteert.
•  België is verdeeld in drie gemeenschappen en drie gewesten : de Vlaamse 

gemeenschap, de Franse gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap, en het 
Vlaamse, Waalse en Brusselse gewest. Een bijzonder ingewikkelde politieke structuur.
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CELLES BE
Het sprookjesachtige middeleeuws KASTEEL 
VAN VEVES BE 3  , strategisch gelegen op een 
rotspunt in het dal van de Ry (bijriviertje van de 
Lesse), heeft het uitzicht van een elegante hoog-
teburcht met meerdere torens. Het kasteel werd 
vernield in 1466 en onmiddellijk daarna weer 
helemaal opgericht.

  Het kasteel wordt nog steeds door dezelfde 
familie bewoond en is volledig bemeubeld. Men 
heeft hier een goed beeld van hoe het leven er 
in de Middeleeuwen moet hebben uitgezien. 

"Met de steun van de Wallonië-Brussel Gemeenschap”.

DINANT BE
De gotische O.L.V.-Kerk of COLLEGIALE BE 4  
van Dinant is beroemd vanwege haar prachtige 
ligging aan de voet van de citadel. Ook de beroem-
de peervormige toren - die oorspronkelijk niet 
gepland was - draagt bij tot haar bekendheid. 
Ondanks schade door rotsinstortingen en oor-
logsgeweld, heeft men de kerk steeds weer in haar 
oude glorie hersteld.

  Dinant wordt ook de Citadelstad genoemd 
omwille van de aanwezigheid van de citadel die 
prachtig gelegen is bovenop de rotsen.

"Met de steun van de Wallonië-Brussel Gemeenschap”.

BRUSSEL BE
De Grote Markt, die in de even jaren (rond  
15 augustus) is versierd met een schitterend 
bloementapijt, behoort tot de mooiste pleinen van 
Europa. 
Het STADHUIS BE 5  in gotische stijl is in de 19de 
eeuw verfraaid met 294 beelden. Boven op de 
96 m hoge toren, die door Jan van Ruysbroeck 
is gebouwd (1449) staat een beeld van de Helige 
Michiaël, de stadpatroon van Brussel. 
De GILDEHUIZEN BE 6  rondom de Grote Markt 
zijn herbouxd na het Franse bombardement van 
1695. Het Broodhuys is in de 16de gebouwd door 
Karel V als als vervanging van de oude broodhal. 
Thans bevindt zich hier een museum met de gar-
derobe van Manneken Pis.

  De volledige maquette van de Grote Markt 
heeft 19.000 werkuren en 350.000 EURO 
gekost.

"Met de steun van de Wallonië-Brussel Gemeenschap”.




