
Här Fernand Etgen 
President vun der Chamber 
 

Lëtzebuerg, de 26. Juli 2021 

  

Här President, 

Esou ewéi den Artikel 81 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës 
drénglech parlamentaresch Fro un d’Madamm Inneministesch an un den Här 
Minister vun der Landwirtschaft, dem Wäibau an der ländlecher Entwécklung 
weider ze leeden. 

No de rezenten Iwwerschwemmunge stelle vill Privatleit sech Froen iwwert den 
Ëmgang mam Reschtschlamm an hire Privatgäert. An déi selwecht Froe stellen sech 
och vill landwirtschaftlech Betriber. Och a grad, wat hiert Véi ugeet. 

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen: 

1. Wéi gesinn déi genee Consignë vun der Regierung aus, wat den Ëmgang mat 
Reschtschlamm no den Iwwerschwemmungen ugeet? 

2. Wéi solle Privatleit an dem Kontext mat hire Privatgäert ëmgoen? Wat fir eng 
Sécherheetsmesurë sinn eventuell ze huelen, z.B. wat d’Geméis ugeet? 

3. Wéi solle landwirtschaftlech Betriber sech hei verhalen? Grad och Betriber mat 
Béischten op landwirtschaftleche Flächen? 

4. U wien kënnen d’Leit sech mellen, wann se wieder Hëllef oder präzis 
Informatioune brauchen? 

5. Ass virgesinn, datt d’Regierung d’Käschte ganz oder deelweis vun eventuell 
néidegen Analyse vu Buedemprouwen iwwerhëllt? 

 Här President, mir bieden Iech, eisen déifste Respekt unzehuelen. 

 

  

      
 Léon Gloden    Octavie Modert 

         Deputéierten        Deputéiert      

N° 4750 
Reçue le 26.07.2021

Déclarée recevable et urgence non-reconnue 
Président de la Chambre des Députés  

(s.) Fernand Etgen 
Luxembourg, le 26.07.2021



 

 
                             Luxembourg, le 13 septembre 2021 

 
 
 

Service central de législation 

Monsieur Marc Hansen 

Ministre aux Relations avec le Parlement 
 

 
 

Objet : Question parlementaire no4750 – Réponse 

 
Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n°4750 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le 
Président de la Chambre des Députés. 

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

 
La Ministre de l’Environnement, du Climat 

et du Développement durable 
 
 
 

Carole Dieschbourg 



Gemeinsam Äntwert vun der Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung, der Ministesch 
fir Konsumenteschutz, der Gesondheetsministesch an dem Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a 
ländlech Entwécklung op d’parlamentaresch Fro n°4750 vum 26. Juli 2021 vun den éirewäerten 
Députéierten Här Léon Gloden a Madamm Octavie Modert iwwert "Évacuation des boues 
résiduelles suite aux inondations" 

1. Wéi gesinn déi genee Consignë vun der Regierung aus, wat den Ëmgang mat Reschtschlamm 
no den Iwwerschwemmungen ugeet? 

Am Allgemengen ass de Reschtschlamm deen net op der Plaz verbleiwe kann als Offall ze behandelen. 
Et ass heibäi unzeroden, sech op déi Massen déi effektiv ugeschwemmt gi sinn ze begrenzen. Opgrond 
vun dem héijen Waasserundeel ass et ubruecht d’Material tëschen ze lageren fir et dréchnen ze 
loossen. Fir dee Prozess ze beschleunegen kann een d’Material all puer Deeg eng Kéier ëmschaffen fir 
et ze belëften. 

Wann di Schlämm nëmmen der allgemenger, diffuser Pollutioun ausgesat waren, ass gewéinlech eng 
Evakuatioun net noutwenneg. Am Fall vun Opfällegkeeten wéi Geroch vun Mazout oder Irisatiounen 
un der Surface, sollt virun dem Entsuergen eng Analyse gemaach ginn fir d’Material der richteger 
Déchets-Filière zouzeféieren. Hei ass et sënnvoll Kontakt mat engem Organisme agréé am 
Ëmweltberäich opzehuelen (Agrément E5 an F3) fir d’Beprouwen an d’Analysen en charge ze huelen. 

Et ass sënnvoll Reschtschlamm mat Opfällegkeeten getrennt ze sammelen fir eng Vermëschung vun 
net polluéiertem an polluéiertem Material ze vermeiden an de Volume vun polluéiertem Material ze 
miniméieren. Reschtschlamm ouni Opfällegkeeten kann vun engem Entrepreneur op e Bauschutt-Tipp 
bruecht ginn. Falls d’Material net dohinner kann (z.B. well ze naass ass, oder ze vill organescht Material 
enthält), muss et iwwer en autoriséierte Collecteur entsuergt ginn. Fir weider Informatiounen dozou 
kann een de Service transport et négoce de déchets vun der Ëmweltverwaltung (AEV) kontaktéieren 
(Tel: 405656-500). 

2. Wéi solle Privatleit an dem Kontext mat hire Privat Gäert ëmgoen? Wat fir eng 
Sécherheetsmesurë sinn eventuell ze huelen, z.B. wat Geméis ugeet? 

Wärend an no Iwwerschwemmungen kann et zu enger héijer Belaaschtung vum Waasser aus de 
Flossleef mat ville verschidden Keimen kommen. Bei dëse Keimen handelt et sech ëm Bakterien 
(Campylobacter, E.coli, Salmonella, Leptospira, Shigella,...), Viren (Noro, Hepatitis A,...) an Parasiten 
(Cryptosporidium, Giardia...). 

Dës Keimen déi natirlecherweis an der Natur respektiv am Uewerflächewaasser sinn, kënnen awer 
duerch d'Iwwerschemmen vum Kanal, enger Kläranlach oder d'Fortspullen vun Déirenexkrementer 
ganz héich Konzentratiounen am Waasser wat d'Landschaft iwwerschwemmt erreechen. Si kënnen 
och wann d'Waasser zréckgeet nach an der Landschaft respektiv um Geméis asw. bleiwen an eng Zäit 
laang iwwerliewen. Dës Contaminatioun kann all Geméis respektiv Liewensmëttel déi mam 
Héichwaasser a Kontakt waren vir de Mënsch an Déier ongenéissbar maachen. 

Déi uewe beschriwwe Keimen kënnen verschidde Krankheeten, besonnesch am Mo-Darmtrakt beim 
Mënsch an Déier ausléisen. Weiderhin kann et bei Iwwerschwemmungen zu Contaminatiounen mat 
deenen verschiddensten Stoffer (Hydrocarburen wéi Mazout z.B., cheemesch Stoffer asw.) kommen. 

Dofir soll näischt wat mam Héichwaasser a Kontakt war konsuméiert ginn. 

Well weder déi Mikrobiell- nach d‘Schuedstoffbelaaschtung vum Héichwaasser am Eenzelfall bekannt 

sinn, sollt ee sech un de „principe de précaution“ halen, esou wéi et vum Gesondheetsministère 

gerode gëtt (https://sante.public.lu/fr/actualites/2021/07/Principe-de-precaution-pour-la-

consommation-des-legumes-de- jardin-suite -aux-inondations / index.html ), a kee Geméis an Uebst 

https://sante.public.lu/fr/actualites/2021/07/Principe-de-precaution-pour-la-consommation-des-legumes-de-%20jardin-suite%20-aux-inondations%20/%20index.html
https://sante.public.lu/fr/actualites/2021/07/Principe-de-precaution-pour-la-consommation-des-legumes-de-%20jardin-suite%20-aux-inondations%20/%20index.html


konsuméieren, dat a Kontakt mat verknaschtem Waasser oder Buedem bei den Iwwerschwemmunge 

koum ass. 

Uebst, dat net am direkte Kontakt mam Héichwaasser war, zum Beispill Äppel aus dem ieweschten 

Deel vum Bam, deen net am Waasser stoung, ka genotzt ginn. An dësem Fall soll een awer d’Friichte 

grëndlech wäschen. 

Labosanalysen op mikrobiell oder cheemesch Kontaminatioune vum Uebst oder Geméis sinn a 

Privatgäert ekonomesch éischter net sënnvoll. Eng Aschätzung vun der chemescher Kontaminatioun 

huet d’AEV an hirem Communiqué vum 30. Juli 2021 verëffentlecht. 

https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/07-juillet/30-

inondations-pollution-sols.html) 

Nodeems de Buedem dréche genuch ass, wier eng liicht Beaarbechtung, z.B. mam Heel kappen, 

sënnvoll, fir Loft an de Buedem ze bréngen an esou d'biologesch Aktivitéit am Buedem ze stimuléieren, 

wat dann den Ofbau vu verschiddene Schuedstoffer, wéi zum Beispill Mazout, stimuliert. Och de 

Réckgang vu Krankheetserreeger wéi Coli-Bakterien oder Viren am Buedem kann esou ënnerstëtzt 

ginn. Am Buedem mat niddregem Waassergehalt hëlt d’Belaaschtung mat dëse Krankheetserreeger 

méi séier of. 

Dëst gëllt iwwregens och fir de Wues, wou duerch Vertikultéiere Sauerstoff zréck an de Buedem 

bruecht gëtt. 

Wéi laang een ofwaarde soll, ier ee rëm am Gaart uplanzt, ass schwéier ze soen. Net all Gaart war 

deene selwechte Risiken ausgesat. E Gaart direkt ënnert enger Kläranlag an engem dicht bewunnte 

Gebitt ass potenziell méi Geforen ausgesat wéi e Gaart, deen am Quellgebitt vun engem Waasser läit, 

a wou och soss keng Risike sinn. Zousätzlech spillen och Stréimungen a Waasservolume eng Roll. 

Méi kriddeleg si Kulturen, wou dat, wat ee réi ësst, am direkte Kontakt mam Buedem ass. Hei sollt ee 

virsiichtshallwer mam Ubau bis déi nächst Saison waarden. 

3. Wéi solle landwirtschaftlech Betriber sech hei verhalen? Grad och Betriber mat Béischten op 
landwirtschaftleche Flächen? 

Bei de landwirtschaftleche Fläche ginn et verschidde Situatiounen: 

- Am Fall wou d’Probabilitéit grouss ass, dass lokal héich Kontaminatioune stattfonnt hunn, z.B 

Parzellen direkt hannert enger iwwerschwemmter Kläranlag, sollen déi betraffe 

landwirtschaftlech Kulturen aus Virsiichtsgrënn net méi genotzt ginn. Fir déi eventuell 

mikrobiologesch a chemesch Belaaschtungen ze reduzéieren, soll op dëse Parzellen eng 

iwwerflächlech Buedembeaarbechtung gemaach ginn, fir d’Buedemmikroorganismen ze 

aktivéieren. 

- An den anere Fäll vun den Iwwerschwemmunge sinn normalerweis keng héich lokal 

Belaaschtungen ze fäerten, well déi grouss Waassermassen déi relativ kleng Quantitéite vun 

eventuellem Heizungsmasutt, Kläranlageninhalter an anere Verschmotzunge matgerappt a 

verdënnt hunn. Trotzdeem ass et hei ganz wichteg, déi gutt Hygiène-Praxis an all méiglech 

Virsiichtsmoossnamen unzewenden. Op de betraffenen iwwerschwemmte Kulture soll 

folgendermoosse gehandelt ginn: 

o Op iwwerschwemmte Wisen a Weeden, wou d’Gras mat Schlamm verdreckst ass, soll 

dat betraffent Gras net méi genotzt ginn fir d’Déieren ze fidderen, well de Buedem an 

déi eventuell Belaaschtungen um Gras zu Verdauungs- a Gesondheetsprobleemer 

féiere kënnen. Wann d’Gras zum Moment vun der Iwwerschwemmung well grouss 

https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/07-juillet/30-inondations-pollution-sols.html
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war, soll et geméint an anerwäerteg genotzt (z.B. Biogas) oder entsuergt ginn. Wann 

d’Gras bei der Iwwerschwemmung kleng war, dierft de neien Opwues keng 

Gesondheetsproblemer duerstellen, well de Reen an d’Sonnestralen no der 

Iwwerschwemmung déi eventuell mikrobiologesch a chemesch Belaaschtunge 

gréisstendeels ofgebaut hunn. Et soll op d’mannst 2 Woche gewaart ginn, bis d’Déiere 

rëm op eng iwwerschwemmte Weed gelooss ginn. 

o Wa Silo-Mais iwwerschwemmt gouf, da kann deen am Hierscht ansiléiert ginn, well 

de Reen an d’Sonn bis dann déi eventuell mikrobiologesch a chemesch 

Belaaschtungen ofgewäsch oder ofgebaut hunn. Wann den ënneschten Deel vun der 

Planz am Hierscht nach verdreckst ass, soll de Mais op deene Plaze méi héich 

gehäckselt ginn, fir Fehlgärungen ze vermeiden. 

o Wa Käremais, Raps, Kären oder nach aner Kulture wéi Gras iwwerschwemmt goufen, 

da sollen déi just nach zu Liewensmëttel- oder Fudderzwecker genotzt ginn, wann de 

notzbaren Deel vun der Planz (Éih, Schoten, Kolwen) bei der Iwwerschwemmung net 

ënner Waasser stoung. Hei gëllt et awer opzepassen, dass déi naass Bedéngungen net 

zu der massiver Entwécklung vu Fusarium-Pilzen an hire Mykotoxinen gefouert hunn. 

Wann dat de Fall ass, däerfen d’Kären net méi als Liewensmëttel oder Fuddermëttel 

genotzt ginn. Wann d’Éihen, d’Rapsschoten oder d‘Maiskolwen mat Bulli verdreckst 

gi sinn, sollen se net méi genotzt ginn. 

o Iwwerschwemmte Geméis soll net méi giess oder verfiddert ginn. Uebst, dat keen 

direkte Kontakt mam Waasser hat, kann nach giess oder verfiddert ginn. 

 

4. U wien kënnen d’Leit sech mellen, wann se weider Hëllef oder präzis Informatioune 
brauchen? 

Bei Froen zur Notzung vu Fudder op Wisen a Weede kënnen d’Leit sech gären un de Service vum 
Contrôle des aliments pour animaux vun der ASTA wenden. Well oft verschidde Verwaltungen betraff 
sinn kënnen d‘Leit sech och un d’Kommissariat fir Liewensmëttelsécherheet adresséieren deen dann 
déi betreffend Ufroen un déi zoustänneg Verwaltungen weiderleet. 

Bei Froen zu eventuelle Pollutiounen kënnen d’Leit sech gär iwwer folgend Adress bei der AEV mellen: 
protection-sols@aev.etat.lu. An deene meeschte Fäll kann een Organisme agréé am Ëmweltberäich 
hinnen hëllefen (Kompetenzberaich E5 an F3). D’Lëscht vun deenen Organismen ass hei ze 
fannen:http://www.aev.etat.lu/download/organismes/Listes_des_organismes_agreees/Pers_agree_
sauf_domaine_logement.pdf 

5. Ass virgesinn, datt d’Regierung d’Käschte ganz oder deelweis vun eventuell néidegen 

Analyse vu Buedemprouwen iwwerhëllt? 

D‘ASTA mécht de concernéierte Leit hir Buedemanalysen op Schwéiermetaller am Kader vun dësen 
Iwwerschwemmunge gratis. Entretemps sinn eng Dose Buedemprouwen op Schwéiermetaller 
ënnersicht ginn. Keng huet opfälleg Wäerter ugewisen. 
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