Iessbar Stad

Iessbar Stad - Explicatiounen

Esch, Ville des goûts, des senteurs et des couleurs

Den Sënn vun engem Projet « Iessbar Stad » (ass den Moment net méi wéi
een Aarbechtstitel) besteet doranner no an no eenzel Site’en ökologesch ze

recycléieren, wat näischt anescht heescht wéi z.b. dass eng Wiss déi den
Moment all 3-4 Wochen geméint gëtt, an déi an deeër Form keen
ökologeschen Wäert huet,

an een Projet ëmzewandelen deen op villen

Niveau’en een « Mehrwert » bréngt.
Wien profitéiert vun esou engem Projet :
Den Bierger am Quartier selwer, ab deem Moment wou verstanen gëtt
dass een all déi Saachen (Uebst, Geméis asw.) déi am Kader vun deem
Projet geplanzt ginn och kann recoltéieren an konsuméieren.
Den Bierger allgemeng, well d’Liewensqualitéit um Niveau vun der Stad
klemmt.
Eis Kanner, well si erëm gesinn wou den Apel, d’Salôt an esou weider hier
kënnt (dat wiest wierklech net beim Cactus am Rayon)
Eis Ëmwelt, well duerch eng méi grouss Offer och
d’Biodiversitéit klemmt.

Eng néi Urbanitéit…

Ökologesch Sënnvoll…
Economesch Nôhalteg…

Mir als Gemeng, well déi « Manpower », Zäit an
domadder

och

Suen

déi

net

fir

sënnlost

erof

méinen vun Gras genotzt ginn, kann/kënnen dann fir
aner Saachen genotzt ginn.
Eis Sozialpartner wéi den CIGL-Esch resp. Colabor, well

wann en Projet als solches realiséiert gëtt, dann matt hëllef resp. Material
wat vun eisen Sozialpartner hiergestallt resp. geliwwert gëtt.
Et fält schwéier een Nodeel bei deem Ganzen als Projet ze fannen, ausser
dass et Energie um Niveau vun der Kommunikatioun kascht an den Projet
als ganzes wäert eng Partie Joeren brauchen fir déi gréisst méiglech
gestachen d’Zieler ze erreechen.
Wann et wäert relativ einfach sinn, Bongerten am Stadberaïch ze
installéieren, esou wäert et wat Geméis betrëfft, vill Informatioun
kaschten fir eng gewëssen Akzeptanz dofir beim Bierger ze kréien.
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Op der Leier – Aktuell Situatioun

Projet Bongert « op der Leier »

Bestand:
Op der Leier hunn mir den Moment als Bestand eng onattraktiv an net
genotzten Gréngfläch matt méi oder manner guddem Bambestand (deen
gréissten

deels

aus

Nadelgehölzer

besteet)

an

déi den Moment just

regelméissegen Entretien generéiert an net vun den Awunner (divers
Altersheimer) genotzt gëtt.
Hei sinn mir dann am gaangen een weideren Projet « Urban Bongert »
doraus ze maachen an deenen Flächen eng nei Affectatioun an Form vun
engem Bongert ze ginn, an se iwwert en Wee vun attraktiven Sëtzplazen
an den Recolten den Awunner schmackhaft ze maachen.
Zousätzlech zu den eeleren Leit kéint z.b. Léierpersonal aus der DelhéichtSchoul matt hiren Klassen vum Site profitéieren an esou dofir suergen
dass

aus

dem

Site

een

richtegen

intergénérationnel’en

jardin

communautaire gëtt.

Eng néi Urbanitéit…

Um niveau vun den Plantatiounen ass virgesinn matt

Ökologesch Sënnvoll…

Uebstbeem, Uebststräicher, Drauwen, an matt Geméis

Economesch Nôhalteg…

ze schaffen wat (Geméiszorten déi vun der Kultur hier
relativ einfach am entretien sinn.

Och dësen Projet gëtt wéi den Bongert am Quartier Bruch vum
zoustännegen Fierschter Pol Zimmermann, ënnërstetzt.
Fir d’Aarbechten an d’Material wat gebraucht gëtt fir dësen Projet ze
realiséieren gräifen mir op eis Sozialpartner zeréck.
(Aarbechten vun CIGL, Mobilier an Planzen vun Colabor)
No Ofschloss vun den Aarbechten géing den Zerwiss Esp. Verts méi een
extensiven Entretien vun dëser Fläche maachen. D’Gras/Blummenwiss an
d’Gründungung géing wuessen gelooss ginn, an et wier just nach heiansdo
een Trëppelpad ze méinen.
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Op der Leier - Planzen

Projet Bongert « op der Leier »
Uebstbéem an Uebststraïcher

Botanëschen Numm

Däitschen Numm

Malus domestica

Apfel

Pyrus communis

Birnen

Prunus avium

Kirschen

Prunus domestica

Zwetsche / Pflaume / Mirabelle / Reneklode

Prunus armenica

Aprikose

Juglans regia / nigra

Walnüsse

Morus nigra

Schwarzer Maulbeerbaum

Cydonia oblonga

Quitte

Mespilus germanica

Mispel

Aal Onbekannter…

Aal Bekannter…
Nei Onbekannter…

Corylus avellana

Gewöhnliche Haselnuss

Aronia melanocarpa « Viking »

Apfel oder Zwergvogelbeere

Hippophae rhamnoides « Dorana »

Sanddorn

Vitis vinifera

Tafeltrauben

Rubus

Brombeere / Himbeere

Ribes

Johannisbeere / Stachelbeere

Am

Kader

verschidden

vun

dem

einfach

Projet
ze

géingen

kultivéierend

dann

och

selbstverständlech

Geméiszorten

an

Käider

an

Hochbeeter ugeplanzt ginn.
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Op der Leier - Polinisateuren

Pollinisateur’en

Beim planzen vun Bongerten asw. däerf een den Rôle vun den Insekten
um niveau vun der Pollinisatioun net vergiessen. Et ass gewosst dass an
Ökosystemer oder Gäert déi eng grouss Diversitéit un Planzen an
Pollinisateur’en hun, den Ertrag un Uebst asw. mei héich ass. D’Zuel an
den Artenräichtum vun den Polinisateur’en huet eng grouss Influenz op
d’Biodiversitéit an emgedréint.
Et huet sech erwisen dass wann een Ensemblelen vun gemeschten
Plantatiounen vergläicht, sech eraus stellt dass 50% méi Planzen iwwereg
bleiwen op Site’en wou Diversitéit un Insekten méi grouss ass par rapport
zu

Site’en

wou

manner

an

manner

Zorten

vun

Insekten

resp.

Pollinisateur’en woaren. Global gesin sin ass d’Zuel vun den Insekten resp.
Pollinisateuren

am

gaangen

zeréck

ze

goen

bedingt

duerch

d’Industrialiséierung an dem intensiven Ackerbau.
Et schengt dann logesch dass et haptsächlech am
Stadberäich wichteg

Eng kleng Hellef…

Déi Kleng hellefen…
Een grousst Resultat…

ass dass beim uplanzen vun

Bongerten, Wert op eng grouss Diversitéit un Planzen
geluet

gett

(Uebstbeem,

Uebststräicher,

Stauden, Stäicher an Blumenwisen déi vill Insekten ulackelen)

awer och Strukturen wéi Insektenhotel’er als Nisthëllëf
op geriicht ginn, an domadder eng grouss Diversitéit un
Insekten resp. Poliinisateur’en garantéieren.
Strukturen wéi Insektenhoteler kennen an den Schoulen vun den Kanner
gebaut gin an duerno an den Bongerten oder soss an der Stad installéiert
gin.
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Op der Leier - Beien

Stad-Beien

Fir eng ecologesch Diversitéit op allen Niveau’en ze garantéieren, missten
d’Gréngflächen vun eiser Stad an Bléihflächen ëmgewandelt ginn.
Aktuell investéieren eis Gäertner vill Aarbecht an Aarbechtsstonnen fir
grouss Grasflächen op een Niveau erof ze méinen deen ökologesch näischt
méi hier gëtt. Een gudden Ufank an Richtung vun enger méi grousser Bioresp.

Eco-Diversitéit

wier

z.b.

méi

eng

extensiv

Gestioun

vun

verschiddenen Flächen, oder esou guer een kompletten Changement vun
der Affectatioun vun verschiddenen Flächen.
Iwwert déi méi grouss Biodiversitéit eraus, kéint eng grouss Unzuel vun
Aarbechtsstonnen gespuert resp. d’Manpower anescht an gesat gin.

D’Oportunitéit ergräifen fir

matt den lokalen Imker
eppes op ze bauen

Logo Beispill fir esou een Projet

Eischt Kontakter mat den responsabelen vum Escher Déierengaart hunn
schonn statt fond fir ze analyséieren op mir am Kader vun dësem an
aneren Projet’en och kéinten Beienruchen placéieren. Dëst an deem mir
den Oplagen vun der Inspection du Travail et des Mines Rechnung droen.
Den Entretien vun den Beienruchen resp. d’recoltéieren vum Hunneg
géing vum kompetenten Personal vum Déierengaart iwwerholl ginn.
Erwisenner Mossen ginn et an groussen Europäeschen Stied ähnlech
Projet’en déi ganz gutt an ouni Zwëschefäll funktionéieren.
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Op der Leier

Den Projet „op der Leier“ huet eng ganz partie Volet’en:

•

Een Sozialen an der Réalisatioun

zesummen schaffen matt eisen Sozialpartner CIGL / COLABOR
•

Een Sozialen am Alldag

eeler Leit op- resp. vun der Plaz mobiliséieren fir matt ze hëllefen,
hirt Wëssen wieder ze ginn, an sech ze beschäftegen
•

Een Educativen

Kanner vun den Schoulen aus dem Quartier kënnen iwwert deen Wee
matt anbezunn ginn ouni dass een Schoulgärt baut déi nët funktionéieren
•

Een Ökologeschen

grouss Flächen déi einfach nëmmen Brôch leien an ausser Aarbecht
kengem eppes brengen, kënnen esou vun villen Leit profitéiert ginn
•

Een Gesonden

Geméis, frësch Kräider, Uebst an allen Formen
•

Een Nôhaltegen

Staudenplanzungen an Blumenwisen bedingen manner Entretien an
generéieren manner Frais’en wéi Saisonblumen an Gras méihnen
•

Een Ästhetëschen

gesäit am beschten Fall besser aus wéi eng plakesch Wiss déi regelmässeg
ze spéit geméint gett an dann furchtbar ausgesäit.
•

Een Allgemengen

Duerch d’Ausbauen resp. d’Weiderféieren vun engem projet „Urban
Bongert“ kann am Prinzip mëttelfristeg all Bierger vun der Stad
profitéieren vun deem resp. engem weideren Projet
•

Gemeinschaftsgärt

An Zesummenaarbecht matt dem encadrant vun Transition-Minett resp.
een deel schafen deen vun TM selwer géréiert gëtt.
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Plang

Plang vun den gudden Gelegenhéeten (extrait)

Den Gesamtplang soll op der enger Säit eis als Gemeng opweisen wou
nach Potential ass, op der anerer Säit dem Bierger do baussen weisen wat
an wou schonn eppes realiséiert ginn ass an wat nach geplangt ass.
Op dem Plang fënnt een ënnert anerem déi eenzel Bongerten oder
Geméisgäert esou wéi aner eenzel Objet’en wéi zb. d’Kräiderkëscht oder
Apdikteschplanzen an Form vun Piktogrammen erëm.
Hei ass den Moment just een Beispillplang ausgeschafft ginn fir ze weisen
wéi esou een Outil kéint ausgesinn.

Eng néi Urbanitéit…

Ökologesch Sënnvoll…
Economesch Nôhalteg…

Beispillplang

Wat gesäit éen op esou engem Plang, resp. wat kann een matt esou
engem Plang machen:
• Detectéieren vun méiglechen / potentiellen Site’en
• Weisen wât fir Flächen schon traitéiert gin sin
• Wou éen muss Gréngverbindungen hierstellen
• Recycléieren vun bestehenden Site’en
• D’Kommunikatioun vun den schon réaliséierten Projet’en nô baussen
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