
 

Äntwert vun der Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung op d’parlamentaresch Fro n°5894 
vum 7. März 2022 vun dem éierwäerten Deputéierten Marc Goergen iwwert “Abattage d'arbres à Diekirch” 

Den 28. Januar goufen zu Dikrech 2 Beem gefält, déi laut Aschätzung vum Ministère vum Februar 2020 
schützenswäert waren an net dierften duerch déi Chantieren, déi hannert de Beem ugefaangen hunn, 
beschiedegt ginn. An enger zweeter Aschätzung huet de Ministère seng Meenung geännert, dëst, wëll eng 
weider Entrée zu de Chantiere misst geschaf ginn. 

Laut RTL erkläert den Ëmweltministère dës Ännerung e.a. doduerch, dass et sech ëm 2 Projete vun 2 
verschidde Promoteure géing handelen. Eng Ausso, déi laut Recherche vum RTL net stëmmt, wëll et sech ëm 
eng eenzeg Immobilière handelt. 

1. Firwat huet sech d'Meenung vum Ministère no der Autorisatioun vum Chantier geännert? 

D’Meenung vum Ministère huet sech net geännert, wat de landschaftleche Wäert vun de Beem laanscht 
d’Spidolsstroos um Terrain vum ale Pensionat betrëfft. Zwou Bluttbichen (déi erhale wäerte bleiwen) an déi 
zwee (an tëschent gefälten) Nolebeem sinn, respektiv waren nom Artikel 14 vum Naturschutzgesetz vum 18. 
Juli 2018 geschützt. Et ass an deem Fall um Minister fir Ëmwelt ze entscheeden, ob se däerfen ëmgehaen, 
entwuerzelt oder zerstéiert ginn. 

Op dem Terrain vum ale Pensionat sinn zwee Bauprojeten geplangt: eng Seniorenresidenz an eng Maison relais. 
De MECDD ass befaasst ginn mat enger Demande fir di 4 Beem ëmzehaen. Béid Bauprojeten sinn tëschent 
2018, Joer vun der Demande, an 2021 e puer mol ëmgeännert ginn. Des Ännerungen hunn och zu 
widderhuelten Ëmännerungen vun den zwou kommunalen Baugeneemegungen gefouert. 

Fakt ass, datt et sech um Stand vum Joer 2021 em zwee getrennten Bauprojeten handelt, wat de MECCD och 
esou vun den Dikrecher Gemengenautoritéiten confirméiert krut. 

Den Entscheed, d’Ëmhaen vun den zwee Nolebeem ze autoriséieren, ass getraff ginn no enger Evaluatioun vum 
ëffentlechen Interessi un der Schafung vun enger ëffentlecher Maison relais par rapport zum ëffentlechen 
Interessi um Erhale vun den zwee Nolebeem (e Sequoia an eng Blozeder). D’Gemengenautoritéiten sinn och 
am Virfeld vun der Decisioun consultéiert ginn. 

Et sief och nach gesot, datt d’Autorisatioun fir d’Ëmhaen vun den zwee Beem den Bauhär verflicht, zwee grouss 
Lafbeem (Ahorn) als Ersatz ze planzen. No de Bauaarbechten wäerten deemno véier grouss Beem, di zwou 
bestoend Bluttbuchen an déi zwee nei geplanzenten Ahorn, eng Bamrei laanscht Parzellegrenz zu der Strooss 
bilden. 

2. Hat de Ministère sech mam zoustännege Promoteur a Verbindung gesat a probéiert eng Léisung ze fannen, 
bei der déi 4 Beem hätte kënne stoe bléiwen? 

Jo. Et gouf eng moderéiert Mediatiounsreunioun mat allen concernéierten Acteuren zu Dikrich. Do gouf vu 
Säite vun der ANF (no Ofsprooch mam MECDD) gesot, dass déi zwee besote Beem kéinte gehae ginn, zwee 
anerer awer (Bluttbuchen) misste stoe bleiwen. 

3. Firwat gëtt déi zweet Entrée eréischt ee Joer nom Ufank vum Chantier néideg? 

Dës Fro betrëfft de Projet u sech an adresséiert sech un de Bauhär. Se betrëfft keng Kompetenz vum MECDD. 

4. Wéi aal schätzt de Ministère, dass dës Beem waren? Kann een opgrond vum Alter an der Aart soen, dass 
et sech hei ëm selten Beem gehandelt huet? 

D‘ANF schätzt déi 2 gehae Beem op ca. 100-110 Joer. Et handelt sech ëm ee Mammutbam an eng Zeder. Béid 
Arten sinn hei zu Lëtzebuerg net heemesch; sinn a ginn awer als Landschaftselement oder a Parken ugeplanzt. 
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An der Natur sinn des Zorten net dacks unzetreffen. Am Siidlungsraum sinn et awer Beem déi een an der Gréisst 
respektiv deem Alter reegelméisseg bei ale Gebaier mat vill Plaz untrëfft. 

Lëtzebuerg, den 3. Mee 2022 
(s.) Joëlle Welfring 

Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung 
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