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Lëtzebuerg, de 16 octobre 2019

Hàr Fernand ETGEN
Chamberspresident
LËTZEBUERG

Hàr President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesâit, bieden 
ech lech, des parlamentaresch Fro un d’Madamm Ministesch fir Ëmwelt, 
Klima an nohalteg Entwécklung weiderzeleeden:

„Et ass mir zu Ouere komm, dass et virun enger Rei Joren op 
verschiddene Plazen am Land Usus war, dass Bauere mat enger Baach 
duerch hirt Stéck, d‘Baach kanaliséiert a Buedem driwwer geschott 
hunn, fir esou méi eng grouss bewirtschaftbar Flâch ze kréien.

Fir d’Gesondheet vun eise Waasserleef ze fêrderen, si mat der 
Adaptatioun vun 2017 vum ofgeânnerte Waassergesetz vun 2008 
finanziell Hëllefe fir d ’Renaturéierung vu Waasserleef agefouert ginn. Et 
gëtt allerdéngs menges Wëssens keng staatlech Hëllef fir de Verloscht 
vun der Agrarfiach an dem uewe genannte Fall ze kompenséieren an 
doduerch déi betraffe Baueren z ’encouragéieren, déi betraffe Baachen 
erëm frâizeleeën.

Dowéinst wollt ech der Madamm Ministesch fir Ëmwelt, Klima an 
nohalteg Entwécklung folgend Froe stellen:

• Sinn der Madamm Ministesch sou Fall bekannt?
• Ass d'Madamm Ministesch der Meenung, dass et sënnvoll wier, 

déi betraffe Baachen erëm frâizeleeën?
• Wa jo, ass virgesinn, zousàtzlech finanziell Ureizer ze schafen, 

fir déi wirtschaftlech Perte vun de Baueren am Fall vun enger 
Renaturéierung a vu Landverloscht, deen doraus resultéiert, ze 
kompenséieren?

• Wann net, wat sinn d'Grënn fir der Madamm Ministesch hir 
Decisioun? “

Mat déiwem Respekt,

Max HAHN 
Deputéierten
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 21 octobre 2019

Objet : Question parlementaire n“ 1370 du 21.10.2019 de Monsieur le Député Max Hahn - 
Renaturation de cours d'eaux dans des champs

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet.

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d’un 
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Fernand Etgen 
Président de la Chambre des Députés

23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg 
Tél.: (+352) 466 966-1 I Fax: (+352) 22 02 30 

www.chd.lu



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable 

Luxembourg, le — 2 DEC. 2019 

 

Service central de législation 
Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 

Ob et : Question parlementaire n°1370 — Réponse 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse ä la question 
parlementaire n°1370 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission 
ä 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, 

prol
ie° 

Cae Dieschbourg 

Adresse postale Tél. (+352) 247-86824 4, Place de l'Europe www.emwelt.lu  
L-2918 Luxembourg Fax (+352) 400 410 L-149 9 Luxembourg www.gouvernementiu 



Gemeinsam Äntwert vun der Ministesch fir gmwelt, Klima a nohalteg EntwÖcklung an dem 
Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech EntwÖcklung op d'parlamentaräsch Fro n°1370 vum 
21. Oktober 2019 vum honorabelen Deputélerten Här Max Hahn 

Sinn der Madamm Ministesch sou Fäll bekannt? 

Der Waasserverwaltung (AGE) an der Ackerbauverwaltung (ASTA) si keng Fäll bekannt, wou ee Bauer 
ugefrot hätt fir déi wirtschaftlech Perte am Fall vun enger Oppeleeung a vu Landverloscht, deen 
doraus resultéiert, können ze kompenséieren. Den Artikel 65 (j) aus dem ofgeännerte Waassergesetz 
vun 2008 gesäit fir, dat Keef vun Terrainen déi fir Renaturatiounen genotzt ginn, zu 100 % 
subsidiabel iwwer de Waasserfong sinn. 

Ass d'Madamm Ministesch der Meenung, dass et sënnvoll wier, déi betraffe Baachen erém 
fräizeleeën? 

Ee Fräileeën vun enger Baach ass ömmer eng sönnvoll Mesure an döst aus verschiddene Grönn. 
D'Verrouerung huet souwuel een ökologeschen wéi och een hydrauleschen lmpakt op d'Gewässer. 
Duerch d'Verrouerung vun enger Baach ass een natierlechen Liewensraum fir Planzen- an 
Déierenaarten zerstéiert ginn. Ganz oft ginn duerch dös Mesuren déi biologesch Duerchgängegkeet 
an den natierlechen Geschiebetransport önnerbrach. D'Verrouerung beaflosst awer och 
d'Héichwaassersituatioun: duerch eng Verrouerung gött den Gewässerlaf verkierzt an 
d'Fléißgeschwindegkeet hölt zou. D'Waasser kann och manner an der Fläch zréckgehalen ginn. 

Laut der "wasserrahmenrichtlinie" muss de gudden ökologeschen Zoustand vun den Gewässer bis 
spéitstens 2027 erreecht ginn. Fir döst Zil ze erreechen, gouf önner anerem ee 
Moossnahmenprogramm opgestallt, wou d'Moossnahm „Offenlegung eines Gewässers" opgelöscht 
ass. D'Verrouerung vun enger Baach huet virun allem een negativen lmpakt op d'Hydromorphologie, 
eng vun den 3 Qualitéitskomponenten déi den ökologeschen Zoustand bewäerten. Et ass also 
wichteg déi kanaliséiert Baachen erörn oppen ze leeën fir d'Gewässer an den naturnoen Zoustand 
zréckzeféieren an eng intakt, variabel Gewässerstruktur z'erreechen. Döst ass eng 
Grondviraussetzung fir de gudden ökologeschen Zoustand z'erreechen. Duerch d'Oppeleeung vun 
enger Baach verbessert sech d'Gewässerstruktur, den natierlechen Geschiebetransport Ott eröm 
hiergestallt an eng morphologesch Vielfalt gött gefuerdert. Ee strukturräiche Liewensraum gött eröm 
zougänglech gemeet an eng Vernetzung an alle Richtungen gat geschafen. 

Wa jo, ass virgesinn, zousätzlech finanziell Ureizer ze schafen, fir déi wirtschafltech Perte vun de 
Baueren am Fall vun enger Renaturéierung a vu Landverloscht, deen doraus resultélert, ze 
kompenséleren? 
Wann net, wat sinn d'Grinn fir der Madamm Ministesch hir Decisioun? 

Am Moment ass net virgesinn fir zousätzlech finanziell Ureizer ze schafen, fir déi wirtschafltech Perte 
vun den Baueren am Fall vun enger Oppeleeung vun enger Baach an dem Landverloscht, deen 
doraus resultéiert, ze kompenséieren. 

Wéi schonn bei der éischter Fro gesot, ass et laut dem Artikel 65 (j) vum ofgeännerte Waassergesetz 
vun 2008 awer méiglech fir de Kaf vun Terrainen cléi fir Renaturatioune genotzt ginn, zu 100% iwwer 
den Waasserfong ze subsidéieren. 

Fir een Deel vun der wirtschaftlecher Perte vun de Baueren ze kompenséieren proposéieren mir och 
op eng Agrarömwelt- oder eng Biodiversitéitsmoossnam zréckzegräifen an een 
Gewässerrandsträifen laanscht d'Baach unzeleeën. De Bauer muss sech u verschidde Conditiounen 
halen a kritt eng finanziell Höllef well en zum Gewässerschutz bäidréit. 
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