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D’Prioritéit vun eiser Bëschgestioun läit  
um Schutz an Erhalt vun der Bio- 
diversitéit an de ville Ökosystemdéngscht-
leeschtunge vun eise Bëscher. Eis Bëscher 
späichere CO2 laangfristeg, filteren eis 
Loft, eist Drénkwaasser a bidden en 
wichtege Liewensraum fir vill Déieren a 
Planzen. Gläichzäiteg erfëllen d’Bëscher 
eng wichteg Erhuelungsfunktioun fir 
d’Mënschen, andeems si flott Spazéier-, 
Laf- a Velosméiglechkeete fir Jonk an Al 
bidden. Dofir ass eng nohalteg, naturno 
Gestioun vun de Bëscher ganz wichteg. 

De Klimawandel ass leider besonnesch 
zënter dem extrem waarmen an dréchene 
Joer 2018 an eise Bëscher staark ze 
spieren. Vill Beem, déi bis dohin zum 
Deel méi ewéi 150 Joer gelieft hunn, 
hunn dësen Extrem net ouni Schued 
iwwerstanen a stellen elo eng grouss Gefor 
fir d’Sécherheet vun de Bierger duer. Oft 
gesäit een nach net vu baussen, dass de 
Bam dout an domat geféierlech ass an 
onerwaart villäicht en décken Aascht op 
en Spadséiergänger um Wee oder op en 
Auto op der Strooss fale kann. 

Fir d’Sécherheet vun de Leit ze garantéieren, gëtt momentan eng 
sougenannte „coupe sanitaire“ am Bësch ëm de Waassertuerm realiséiert.

D’Administration de la nature et des forêts huet dozou e Communiqué 
preparéiert, deen d’Noutwendegkeet vun dëse Bëschaarbechten am Detail 
erkläert.
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Vill Beem weisen och elo méi ewéi 3 
Joer no dem Summer 2018 grouss 
Schied op, déi leider net réckgängeg 
gemaach kënne ginn. Besonnesch 
d’Buchen hunn op tonege Biedem net 
hir optimal Wuchsbedingungen an dinn 
sech extrem schwéier ze reagéieren 
a stierwe leider relativ séier of, am 
Géigesaz zu Eechen, déi kapabel sinn, 
eng nei Kroun opzebauen. 

Dofir ass et wichteg, dass de Fierschter 
reegelméisseg mat sengem geschoulte 
Bléck an d’Bëscher laanscht Weeër a 
Stroossen kucke geet, fir esou Gefore 
fréizäiteg z‘erkennen. Hien huet dobäi 
d’Responsabilitéit an d’Flicht dofir 
ze suergen, dass vum Bësch keng 
onnéideg Gefore fir d’Leit ausginn, 
déi op Weeër an de Bësch ginn a muss 
deementspriechend handelen, wann 
en Bam geféierlech ass.

Och fir d’Aarbechter, déi déi Beem 
mussen ëmmaache gëtt et ëmmer 
méi geféierlech, wann déi Beem méi 
faul ginn. Si kennen dann net méi  
kontrolléiert gefält ginn, well de 
Stamm deelweis scho ganz huel ass. 
Mee eng Spärung vun sou engem 
Bëschgebitt, dat fir d’Erhuelung vun 
den Awunner sou wichteg ass, wier 
keng praktikabel Alternativ.

:



Esou musse leider Beem 
ëmgemaach ginn, déi de 
Fierschter och gären nach 
vill Jore stoegelooss hätt. 

Am konkrete Fall vun der Coupe beim 
Sandweiler Waassertuerm, hunn déi 
Responsabel de Beem nach 2 Joer 
genee beobacht, wéi d’Entwécklung 
viru geet, mee d’Buche sinn ëmmer 
méi schlecht ginn. Bäi der héijer Unzuel 
un vill frequentéierten Trëppelpied, 
dovunner och vill “wëll” Pied, war de 
Risiko fir d’Bierger ze héich an et huet 
misse gehandelt ginn. Dobäi gi Beem, 
déi net direkt un engem Wee oder 
enger Strooss stinn, och bewosst 
stoegelooss fir lues ze zerfalen an 
domat als doudegt Holz eng wichteg 
Funktioun fir Déieren, Insekten, 
Champignonen a Planzen ze erfëllen.

Wat villäicht op deen éischte Bléck 
schlëmm ausgesäit, well Lächer 
am Bestand entstane sinn, ass fir 
d’Biodiversitéit eng grouss Chance: et 
kennt Luucht an de Bësch an Aarte 
wéi Päiperleken a vill aner Insekte 
profitéieren. Dovunner profitéieren 
da rëm Fliedermais a Villercher. Wann 
keng jonk Beem ënnert deene Beem 
stinn, déi ewechgemaach musse ginn, 
gëtt gekuckt, dass duerch d’Planze 
vun neie Beem, déi besser un de 
Klimawandel ugepasst sinn, erëm en 
neie Bësch fir d’Zukunft entstoe kann. 
Prioritär gëtt awer mat der natierlecher 
Soot vun de ale Beem geschafft. Si 
sinn un de Standuert ugepasst, hunn 
eng méi héich genetesch Diversitéit 
wéi Bamschoulwuer an entwéckele 
besser Wuerzelen. 



Beim Sandweiler Waassertuerm wäerten 
eenzel Lichtbamaarte wéi Wëll Kiischt a 
Lannen a hëlzene Clôture geplanzt ginn, well 
vun deenen Aarte keng al Beem ronderëm 
stinn, déi sech kënnen aussoomen, an domat 
gëtt Diversitéit vun de Bamaarte verbessert. 
Sou kann déi nächst Generatioun Bësch 
nowuessen an de Bësch bleift erhalen. Et leit 
keng Biotop-Zerstéierung vir.

Déi nei Generatioun vu Beem, déi gesond 
sinn, kënne vill vun deene wichtege genannte 
Funktiounen erfëllen an e Bäitrag fir de 
Klimaschutz leeschten. Virun allem déi jonk 
a mëttelal Beem wuesse séier a bannen esou 
vill CO2. Dofir kann een dëst och als Chance 
gesinn, fir eis Bëscher elo op déi zukünfteg 
Defi’en vum Klimawandel unzepassen. 
D’Bëscher zu Lëtzebuerg ënnerleien engem 
ganz strenge gesetzleche Schutz an héije 
Standarden, déi am Sënn vun der Natur bei 
de Bëschaarbechte respektéiert ginn.

D’Holz ass schonn duerch Fäulnisprozesser 
staark entwäert ginn, a kann net méi fir eng 
héichwäerteg Veraarbechtung wéi Miwwele 
benotzt ginn. Et wäert fir Pabeierproduktioun 
(Entreprise an der Belge), Calagen (Seeërei 
zu Lëtzebuerg) an Hackschnëtzel (lokal 
Heizung) benotzt ginn.


