
Äntwert vun der Kulturministesch Sam Tanson op d‘parlamentaresch Fro n° 6484 vum 14. Juli 
2022 vum Här Deputéierte Marc Goergen  

Vir t‘éischt ass ze bemierken, datt den Direkter vum deemolege Service des sites et monuments 
nationaux (haut Institut national pour le patrimoine architectural  - INPA) kuerz no dem Héichwaasser 
alle Buergermeeschteren aus de betraffene Gemenge geschriwwen hat fir eng direkt Hëllef vu senger 
Verwaltung unzebidden. Vun Iechternach koum keng Reaktioun. Den INPA gouf net dohinner geruff 
mee ass réischt am Hierscht op onerlaabt Aarbechten am Park opmierksam ginn. Vun deem Moment 
un gouf alles erlaabt wat konnt erlaabt ginn, virun allem fir Schied ze behiewen déi d‘Sécherheet vu 
den Leit betreffen. 

Och gouf decidéiert, virun enger Neigestaltung vum Park, dat opzeschaffen wat historesch an 
architektonesch wichteg ass a wat ee muss wësse fir e Masterplang ze definéieren. No villen Agrëffer 
déi dem Park net gutt gedoen hunn, sollt elo de Moment si fir grondsätzlech ze kucke wéi dat 
landschaftlecht a klasséiert Ierwen besser erhalen a versuergt kéint ginn, dat am Sënn vun der 
Convention de Florence an internationale Krittären. 

An der Etüd gëtt gekuckt wat do war, wat wéini geplangt war a wat verschwonnen ass, respektiv wei 
een et nees hierstellen an reinterpréteiere kann. Et geet ëm den Ursprong vum Park aus dem 16. 
Joerhonnert an dem Landschaftsarchitekt Henri Luja seng Pläng aus dem Joer 1947 fir d’Schied nom 
2. Weltkrich ze behiewen. Planzen, Weeër, Sprangbueren, Statuen, Siichtaxen, Buedembeleeg, all Zort 
vu Mobilier vu Bänke bis Dreckskëschten : alles dat soll thematiséiert ginn fir datt an dem klenge Wutz
dee vun dem grousse barocken Entworf nach bleift, elo dat Bescht soll geschéien.

Fir esou eng Aarbecht hu misse Leit fonnt ginn an déi brauchen Zäit fir eng fundéiert wëssenschaftlech 
Analys ze maachen an eng nohalteg Perspektiv vum Park ze zeechnen. Am Oktober wäerten all 
d’Resultater virleien.   

Lëtzebuerg, 18. Juli 2022. 

D’Kulturministesch 

(s.) Sam Tanson 
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