
 

 

 

West-Europa: Europese Unie 
Informatie bij Europa in delen 

Er horen 28 landen bij de Europese Unie. Die landen werken samen en  
maken belangrijke afspraken. Hoewel Brussel de hoofdstad van de EU is, heeft 
België meer te bieden dan alleen politiek. 
 
De landen van West-Europa 
Er horen 7 landen bij West-Europa: 
* = lid EU 
 
Nederland (Amsterdam) * 
België (Brussel) * 
Duitsland (Berlijn) * 
Frankrijk (Parijs) * 
Verenigd Koninkrijk (Londen) * 
Ierland (Dublin) * 
Luxemburg (Luxemburg) * 
 
West-Europa is het bekendste en welvarendste deel 
van Europa. 
 
Kikkerlandje 
Nederland staat bekend als koud kikkerlandje, maar 
België kan er ook wat van! Het land heeft een gematigd 
zeeklimaat: milde zomers en koele winters. In de winter 
is er veel mist en in de zomer vaak onweer. Toch trekt 
België veel toeristen. Vooral Brugge, Brussel en 
Antwerpen worden drukbezocht. Hun historische centra 
zijn erg populair. 
 
De Europese Unie 
Dankzij de Europese Unie kunnen wij binnen Europa 
zonder grenscontroles reizen en bijna overal met de 
euro betalen. Dit soort afspraken worden in Brussel en 
het Franse Straatsburg gemaakt, door het Europees 
Parlement. Dat zijn 736 mensen uit 28 lidstaten, die 
samen plannen en afspraken voor Europa maken. 
 
Het gaat zo: De Europese Commissie stelt een wet voor. 
Het Europees Parlement mag dan zeggen of deze nieuwe 
wet goed is of niet. Ook mogen ze er dingen aan 
veranderen. Daarna kijkt de Europese Raad ernaar. Ook 
zij keuren de wet goed of juist af en mogen er 
veranderingen in aanbrengen. Dan gaat alles weer terug 
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naar de Europese Commissie. Als iedereen het met elkaar eens is, heb je een nieuwe 
wet. Of juist niet. 
 
Bourgondisch België 
België wordt vaak bourgondisch genoemd. Dat betekent 
dat Belgen van het leven genieten. Lekker eten, veel 
gezellige dingen doen met vrienden en familie en 
genieten van culturele uitstapjes. 
 
Bekende lekkernijen zijn Vlaamse frites, wafels, bier en 
chocolade.  Verder zijn er in België veel musea en oude 
kastelen die je kunt bezoeken. 
 
In het dagelijks leven staat familie altijd op nummer 
één. Veel mensen blijven in hun geboorteplaats wonen, 
zodat de hele familie vlakbij elkaar woont. 
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