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DE PROJET 
CONTOURNEMENT VU KÄERJENG 
ASS NET VUN HAUT MA VU GESCHTER ...
De Stroossebauplang vum Contournement Käerjeng-Dippech staamt nach aus 
der Konzeptioun vun de 1970ger Joren, wou Industriezonen op déi gréng  Wiss 
gebaut gi sinn an dann versicht gouf  Verbindungsstroossen queesch duerch 
d’Landschaft, als Ubannung un aaner Stroossennetzer déi scho bestanen hunn 
oder och geplangt wuaren, wéi z.B. d’Collectrice du Sud oder un dat belscht 
Autobunnsnetz iwwert Sélange, fir elo an eisem Eck ze bleiwen, virgesi wuaren.

An den 90ger Joren ginn eng Hellewull vu Variante virgeschloen - mat ënner-
ierdeschem Tunnel, mat Bréck, uewen duerch d‘Bëscher, ënnen duerch de 
Bësch, duerch d’Industrizon Bommelscheier.... a goufen nees verworf - 
e grousse Kuddelmuddel. Ma eppes wuar kloer: d’Ponts&Chaussées hält un de 
Baupläng fest!

Den Ëmweltministère mecht sengersäits Etuden fir wäertvoll Zonen no eu-
ropäeschem Recht als Natura-2000-Zonen zu Bréissel kënnen ze déklaréieren 
an domadden och ze schützen. Wouzou se obligéiert ass. De „Bobësch“ ass 
deemools ausféierlech zu deenen Zonen gerechent ginn. Ënnert der Dénomi-
natioun „LU0001027 Sanem – Groussebësch / Schouweiler Bitchenheck“ ginn 
275,59 ha schliisslech ausgewisen fir als zesummenhänkend Zone déklaréiert 
ze ginn. De „Bobësch“ ass vun der Regirung ewech gelooss ginn, obschon e vu 
grousem ökologesche Wert ass!

Parallel dozou gëtt d’Zuchstréck vu Péiteng an d’Staat zwee-gleiséch ausgebaut 
an den IVL (Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept) gëtt ent-
wéckelt. Verschidde Stroossebauprojete kommen nees zréck an den Tirang. 
D’Regierung plangt en zousätzlecht Tanklager z’installéieren. De Michel Wolter, 
Buergermeeschter vu Käerjeng, streckt de Fanger aus. D’Tanklager op Käer-
jenger Terrain ass eng Ursaach méi fir de Contournement ze rechtfäerdegen, 
schliisslech ging Käerjeng dann eng „national Aufgab“ iwwerhuelen. Spéider 
kënnt d’Tanklager nees vum Dësch well d’Regierung de schrëttweisen Ausstieg 
aus de fossile Brennstoffer a Richtung méi nohalteg an erneierbar Energien 
decidéiert huet.  

De Staat an d’Käerjenger Gemeng kaefen Terraine zu Suessem - Zu Käerjeng 
gëtt trotz scho massivem Verkéier op der avenue du Luxembourg monter wei-
dergebaut - ouni städteplanerescht Konzept - nëmmen no ekonomesche Ge-
sichtpunkten - eng hausgemaache Katastroph! D’Léit zu Käerjeng bekloen sech 
iwwert de wuessende Verkéier, Emissiounen a Kaméidi.

31.03.1999 Eng Resolutioun vum CSV-Déi Gréng Schäfferot géint de Bauprojet 
Contournement vu Käerjeng iwwert Suessemer Terrain gëtt eng éischte Kéier 
ugeholl. 

                                                                      ...

Historique des tracés
Ministère du Développement Durable et des In-
frastructures - Administration des Ponts et Chaus-
sées / Présentation publique du 4 mai 2011PAPIER STRATÉGIQUE route 2020.lu DU RÉSEAU ROUTIER 

Ministère des Travaux Publiques - Administration des Ponts et Chaussées / octobre 2003
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12.12.2008 D’Kommissioun zu Bréissel erkennt den Abschnitt 
LU0001027 „Sanem – Groussebësch / Schouweiler Bitchenheck“ 
mat 275,59 ha als NATURA-2000-Zon un. De Bobësch ass net 
matklasséiert ginn obwuel en grad esou al a schützenswert ass.

06.11.2009 Bei der Transkriptioun a lëtzebuerger Recht gi nëm-
men 258,44 ha festgehalen – den Tracé vum Contournement 
duerch den „Zämerbësch“ gëtt „vergiess“! 

2010 Den Europadeputéierten Claude Turmes (Déi Gréng) 
mierkt dat, a protestéiert. De Minister Schank (CSV) versprécht 
de Feeler ze redresséiern a kënnegt e Règlement Grand-ducal 
un. Dat ass bis haut net geschitt!

Eng europäesch geschützten NATURA-2000-Zon kann net ein-
fach esou duerchgeschnidde ginn – ausser et läit eng „raison 
impérative d’intérêt publique majeure“ vir, an et ass nogewissen, 
dass all Alternativvirschléi keng Verbesserung bréngen.

Déi Käerjenger Gemengeresponsabel loossen an Ofstänn 
Miessungen vu Schuedstoffer an verschiddene Stroossen 
maachen.  Hei stellt sech dann eraus, dass op engem präzise 
Punkt d’NOX-Wäerter besonnesch héich sinn: an der avenue 
du Luxembourg, op der Kräizung, bei de Roude Luuten, bei der 
Brauerei - Moyenne (2010-2012) 57 μg/m3 – de Grenzwert vun 
der Weltgesondheetsorganisatioun läit bei 40 μg/m3. Den Tirang 
gëtt nees opgemat a vun elo un soll et dann eescht ginn! (des Mies-
sungen sinn awer nëmmen indicatives a erfëllen net d’Qualitéitsstandarde 
vun der EU sou d’Äntwert vun der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg op 
eng parlamentaresch ufro den 07.10.2019).

04.05.2011 Informatiounsversammlung mam Minister Claude 
Wiseler organiséiert vum Suessemer Schäfferot an der Haal zu 
Suessem vun engem Tracé iwwert Suessemer Terrain an duerch 
d’Natura-2000-Zon.

2012 D’Schäfferéit vu Suessem a Käerjeng ginn sech net eens – 
Kärjeng hält un der ursprenglécher Variant fest, de Suessemer 
Schäfferot proposéiert eng Alternativvariant iwwer Käerjenger 
Terrain, déi awer vum zoustännege Minister ofgeleent gouf.

03.03.2013 Nodeems dann den deemools definitiven Tra-
cé iwwer Suessem dem Käerjenger Gemengerot virgeluecht 
gouf huet de Suessemer Gemengerot eestëmmeg decidéiert 
en parteiiwwergräifenden Aarbechtsgrupp ze grënnen, wou 
och Membres vum Mouvement écologique, der Vulleschutzliga 
(Natur&Ëmwëlt) an d’BIGS sollte vertruede sinn fir mat enger 
Stëmm ze schwäetzen. Hei goufen eng Petitioun mat méi wéi 
4.000 Ënnerschrëften lancéiert, an eng  Campagne mat Affiches, 
Broschüren an engem Clip op Facebook realiséiert. 

Vun der BIGS aus woren de Jeannot Bettendorf an de Romain 
Laures an dem Aarbechtsgrupp. 

19.03.2013 Natur&Ëmwelt schreiwen dem Minister Marco 
Schank (CSV) fir Informatiounen iwwert d’Natura-2000 Gebitt 
an den Impakt op d’Natur vun dem Bauprojet Contournement 
ze kréien. (keng Äntwert)

19.09.2013 gouf et eng Reunioun mam Minister Bausch a mam 
Staatssektretär Gira an de Schäfferéit vun Suessem a Käerjeng 
wou eng deemools nei  Variant duerch de Bobësch (den aktuelle 
Stroosseprojet) zréckbehale gouf. Dës Variant gouf dem Gemen-
gerot den 22. September a geschlossener Sitzung virgestallt

                                                                                                                                                                         ...

« Les mesurages réalisés en 2010/11 et 2015 indiquaient des 
valeurs supérieures à la valeur limite, à savoir 57 et 48 pg/m^ 
en moyenne annuelle. Elles ne peuvent toutefois pas être
invoquées comme dépassements au titre de la directive 
2008/50/CE. En effet, elles ont été réalisées à l'aide de mesures 
indicatives qui ne remplissaient pas les exigences de qualité de
la directive (incertitude de mesure et couverture des données 
au cours d'une année). Elles servaient essentiellement à 
identifier les points critiques et de compléter les informations
sur la qualité de l'air au Luxembourg dont l'évaluation se fait 
moyennant un réseau de stations de mesures fixes. Le cas 
échéant, le réseau des stations de mesures fixes est adapté
afin d'assurer la conformité par rapport aux exigences de 
surveillance de la directive ».
//environnement.public.lu/fr/loft/air/mesures/publications-
periodiques.html »
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20.10.2013 Bei de Chamberwalen léist eng Dreierkoalitioun DP-LSAP-Déi Gréng 
d’CSV-LSAP Koalitioun of an iwwerhëllt den Dossier Contournement. Den Fran-
çois Bausch gëtt Bauten- an Infrastrukturminister an d’Carole Dieschbourg gëtt 
Ëmweltministesch – alle béid Déi Gréng.

28.03.2014 Natur&Ëmwelt schreiwen dem Minister Bausch a froen Präzisioune zu 
den Aussoen aus der Press a Bezug op Tanklager op Käerjeng an deen zousätzleche 
Verkéier deen doduerch entsteet. 

De 24. Juli 2014 ass e Protestmarsch géint de Contournement zu Suessem an et 
ginn Ënnerschrëften am Kader vun de sektorielle Pläng géint de Sroossebauprojet 
gesammelt.

04.07.2016 Déi ëffentlech Prozedur zum Projet Contournement leeft un. D’Ge-
meng Suessem schafft en Avis aus wou dra festgehaale gouf, dass an der Etude vun 
de Ponts&Chaussées déi sog. Null -Variante, déi virgesäit dass verkéiersberoue-
gend Moossnahmen vir d’éischt missten en place gesat ginn éier e Stroossebaupro-
jet ugange gëtt net sérieux analyséiert gouf an entwéckelt zeg Propositiounen an 
déi Richtung.

29.07.2016 D’Regierung leet sech op d’Variant 2, déi d’Natura-2000 Zone an de 
Bobëch duerchschneide soll fest.

10.10.2016 De Suessemer Gemengerot decidéiert eestëmmeg e Recours géint den 
APS (avant projet sommaire) virum Verwaltungsgeriicht anzeleeden fir e politescht 
Zeechen ze setzen – och wann dat eventuell ze fréi ass.  An der selwechter Ge-
mengerotssitzung gëtt den Aarbechtgrupp beobtragt eng Campagne z’entwerfen.

26.10.2016 De Recours gëtt agereecht.

08.10.2017 Gemengewalen – d‘CSV léisen Déi Gréng als Koalitiounspartner vun 
der d‘LSAP of.

15.01.2018 D’Verwaltungsgeriicht verwerft de Recours a fuerdert d’Gemeng op 
nees e Recours ze maachen wann den APD (avant projet de loi) publizéiert ass - 
eréischt dann kann juristesch agéiert ginn.

18.04.2018 D’Regierung deposéiert de Projet de loi fir de Bau vum Contourne-
ment vu Käerjeng.

17.07.2018 A Rekordzäit stëmmt d’Chamber de Bau vum Contournement
mat 56 JO-Stëmmen - déi zwee Suessemer Deputéierten verloossen aus Protest 
de Sall an stëmmen net mat of - déi zwee Deputéierten vun déi Lénk stëmmen 
dergéint.

20.07.2018   An der kuurzfristeg ageruffener Sitzung (2 Gemengeréit wuaren schon 
am congé an entschëllegt)  hun 10 géint 5 Gemengeréit majoritär decidéiert NET 
a Recours géint de Contournement vu Käerjeng  ze goen, wann den APD publique 
gëtt.  

14.10.2018 Chamberwalen - et bleift bei enger DP-LSAP-Déi Gréng Koalitioun.

14.03.2019 Op eng Ufro vum MOUVECO-Sud iwwert d’Kosten-Nutzen-Analyse 
äntwert de Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, François Bausch, dass 
déi net néideg wier vu dass d’Gesetz scho gestëmmt ass.

D’BIGS beobtragt de Me Olivier Lang en Avis juridique zu der ganzer Problema-
tik Contournement, Europäisch Gesetzuerdnung an Naturschutzgesetz ze formu-
léieren. Den Avis weist no, dass am Dossier Contournement villes net logesch, 
kohärent an den ganze Projet juristesch net haltbar ass.

19.10.2019 Infoowend vun der BIGS mam Me Lang an der Hall zu Suessem

Am Aarbechtsgrupp gëtt den Avis virgestallt an diskutéiert, mam Resultat, dass de 
Suessemer Gemengerot nach emol à charge soll kommen wann den APD verëf-
fentlecht gëtt an dann en 2. Vott hëllt ob d’Gemeng dann a Recours geet oder net.

                                                                         ...

Une traduction simultanée vers le français est assurée.

D'BIGS wëll den Dossier frësch oprullen
an invitéiert de

Mëttwoch 9. Oktober 2019
um 19 Auer an den

Hall Polyvalent zu Suessem
op eng Informatiounsversammlung
zum Contournement vu Käerjengzum Contournement vu Käerjeng

mam Affekot Me Lang, deen e neien
juristëschen Avis ausgeschafft huet

an eis Ried an Äntwert steet.

Wou ass den Dossier
Contournement drun?
Ass de Projet haut nach
ze rechtfäerdegen?
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5.5 - Contournement de Bascharage
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Legende:

Altlastverdachtsfläche

Klasse I

Klasse II

Geschützte Biotope

Bodengüteklassen

6510 - Magere Flachlandmähwiese 

BK05 - Quellen

Europäische Vogelschutzzone

Schutzgebiete

Gehölzstreifen

Einzelbaum

Fließgewässer

Coupures vertes

Hochspannungsfreileitung

Zone verte interurbaine

PZ - Pufferzone

BK11 - Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore
            und Kleinseggenriede

Europäische Habitatzone

BK04 - Großseggenriede (Magnocaricion)

BK08 - Stillgewässer

BK06 - Röhrichte (Phragmition, Phalaridion,
            Sparganio-Glycerion)

BK10 - Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion)

SEVESO-Zone

potenzielle Beeinträchtigung von geschützten Arten

Konfliktpotenzial mit Naturschutzzonen

Beeinträchtigung von Wald (Art. 17)

Beeinträchtigung von Gehölzen (Art. 17)

Beeinträchtigung von sonstigen Biotopen (Art. 17)

Konflikte
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D’Verëffentlechung vum APD gëtt e puer mol 
ugekënnegt, ass awer nach ëmmer an der Prozedur. 
Et ginn vill Problemer bei de Kompensatioune vun 
Bësch a Gréngflächen, beim Schutz vun Habitater 
resp. fachgerechter Emquartéierung vun Flieder-
mäis an Eidechsen.

24.06.2020 Gemeinsam Pressekonferenz vu 
BIGS, Mouvement écologique régionale sud an 
Natur&Ëmwelt wou e MORATOIRE vum APD 
Contournement vu Käerjeng gefuerdert gëtt a 
wou nogewise gëtt, dass beim Vott an der Cham-
ber mat falschen Miesswerter operéiert ginn ass 
fir de Projet vum Contournement «endlech» 
duerchzekréien.

Trotz Pandemie a Restriktioune mecht d’BIGS Ak-
tiounen am Bësch. Gesiicht weisen trotz Mask 
ass hiere Motto - vill Aktivitéiten mussen awer och 
ofgesot ginn.

04.03.2021 D’BIGS geet a Recours géint de Projet 
« Wëldbréck », deen ënnert dem Virwand  vun en-
ger ökologescher Moossnam a Wierklechkeet déi 
1. Etapp vun der Verwierklechung vum Contour-
nement duerstellt – ouni op déi weider Prozedur 
(APD) ze waarden. 

Abrëll 2021 Lancement vun enger Ënnerschrëften-
sammlung als APPELL fir e Moratoire iwwert déi 
sozial Medien déi nach leeft. (+ 900 signataires) ze-
summe mam Mouvement écologique régionale sud, 
Natur&Ëmwelt an Youth for Climate Luxembourg.

17.09.2021 D’BIGS organiséiert déi éischt Bëschbe-
sichtegungen mam Biolog an Expert Roger Schauls. 
Hien weist no, dass déi al Bëscher als Biotopen net 
kuerzfristeg ze kompenséiere sinn an et onver-
antwortlech ass matten an der Kimakris des wert-
voll CO2-Killer ofzeholzen. Mir kennen eis iwwert 
d’Ofholzung vum Reebësch a Brasilien iergeren, ma 
och eis OLD GROWTH FORESTS an eise Géigen-
den mussen geschützt ginn. Zerstéiert Natur an de 
Verloscht vun der Biodiversitéit kann een net mat 
gekaaftene Punkten erëm 1 zu 1 kuurzfristeg hier-
stellen. D’Zäit leeft eis fort!

17.10.2021 D’Ëmweltkommissioun vun der Ge-
meng freet den Expert ebenfalls fir eng Bëschvisite.

07.01.2022 D’BIGS hänkt Banderole laanscht den 
CR110 op.

Den kommunalen Aarbechtsgrupp deen 2013 ge-
grënnt gi wuar ass bis elo 24 mol zesumme komm 
an besteet nach ëmmer. Et gouf gesot eréischt bei 
engem «neie Moment» ging de Grupp nees zesum-
megeruff ginn.

En nächst Treffen vum Aarbechtsgrupp ass fir den 
27.04.2022 geplangt zesumme mam Gemengerot a 
mat Juristen.

                                            ... 
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