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Wëllkomm an der Gemeng Betzder
Léif Leit, léif Awunner,
Erlaabt mer, Iech d’Gemeng Betzder
kuerz virzestellen.
An eisen Dierfer Betzder, Bierg, Menster,
Ouljen, Rued-Sir an an eiser klenger
Uertschaft Banzelt wunne mëttlerweil knapps
iwwer 4000 Awunner.
Si leit an enger geographesch gudder Lag
tëschent der Haaptstad Lëtzebuerg an der
Stad Gréiwemaacher huet awer och eng
schéin an nach intakt Natur:
• de Widdebierg (1), ronderëm deen eis
Dierfer leien, an dee mat 387 Meter den
héichste Punkt an der Gemeng ass,
• de Syrdall mat dem Renaturéierungsgebitt “Am Brill” zu Menster an
• déi vill nach gutt erhale Bongerten
droe wesentlech dozou bäi, dass d’Gemeng
Betzder weiderhin en attraktiven Unzéiungspunkt ass.
En neie Projet, dee ganz am Sënn vun eise
Klenggäertner an all deene Leit ass, déi frou
mat der Natur sinn, ass de Projet vun de
“Gemeinschaftsgäert“(2) zu Rued-Sir. Bei
dësem Projet wëlle mir all den interesséierte
Bierger eng Gaardeparzell zur Verfügung
stellen, fir datt si hiert eegent Geméis an
Uebst kënnen uplanzen. Bei dësem Projet
hale mir natierlech drop, souvill wéi
méiglech Holz aus eisen eegene Gemengebëscher ze benotzen:
• Mulch, dee fir d’Weeër gebraucht gëtt,
• d’Holzstämm, déi fir d’Oftrennung vun
deenen eenzele Parzellen op de
Buedem geluecht ginn oder
• d’Holz, dat gebraucht gëtt, fir e klenge
Schapp fir d’Gaardegeschir ze bauen.

Dir gesitt, d’Gemeng Betzder versicht, bei
hire Projet’en den Naturschutz net ze
negligéieren, mee an de Virdergrond ze
stellen.
D’Gemeng Betzder oder besser gesot den
Numm “Betzder“ ass och iwwert d’Grenze
vum Land eraus bekannt, dat duerch eng
gréisser Satellittebedreiwer-Firma, déi hire
Sëtz zu Betzder an der nationaler “Zone
Audiovisuelle“ huet, d’SES.
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Zu Menster op der Kopp am Agaang vu
Rued-Sir ass nach eng aner gréisser Firma,
déi och am ganze Land bekannt ass an och
hir Produit’en iwwert d’Landesgrenzen
eraus exportéiert. Hei handelt et sech ëm
d’Firma Panelux oder besser bekannt als
Bäckerei Fischer.
Nieft dësen zwee gréissere Betriber ginn et
an eiser Gemeng awer och nach eng Rei méi
klassesch Handwierksbetriber. Zënter
knapps zwee Joer huet zu Rued-Sir bei der
Gare souguer nees eng kleng Épicerie,
“Beim Lis” (4), hir Dieren opgemaach!
Dës positiv Entwécklung weist, datt
d’Gemeng Betzder keng “Commune dortoire“
ass, mee nee, ganz am Contraire, mat hire
ronn 25 Veräiner, si mir eng lieweg Gemeng
an där vill Leit sech engagéieren, sief et am
Alldag oder am Veräin, wou wierklech vill gutt
Aarbecht am Sënn vum sozialen
Zesummenhalt geleescht gëtt.
D’Gemeng Betzder
heescht Iech all
häerzlechst wëllkomm!

Jean-François Wirtz
Buergermeeschter
vun der Gemeng Betzder
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Viru kuerzem konnt d’Gemeng Betzder hire
4.000ten Awunner begréissen. Mat engem
jäerleche Wuesstem vun 2,8% an deene
leschten 10 Joer war dat virauszegesinn an
eng Fro vun der Zäit.
D’Gemeng Betzder ass infrastrukturell
gutt gestallt fir deene verschiddene Besoine
vun den Awunner Rechnung ze droen, sief et
mat de sportlechen oder de kulturellen
Infrastrukturen, der Zentralschoul an der
Maison Relais mam naturnoe Schoulhaff an
dem Schoulgaart (5), oder mat deene villen
anere Méiglechkeeten, déi sech eise
Veräiner an eisen Awunner bidden, fir an der
Fräizäit hiren Hobby’en oder Fräizäitbeschäftegungen nozegoen.
Heibäi huet d’Gemeng Betzder dach sou
munches ze bidden, wat een duerchaus als
touristescht Potential bezeechne kann, wéi

z.B. d’Renaturéierungsgebitt “Am Brill” vun
der Syr zu Menster. Ronderëm dës Zone,
wou sech an deene leschte Joeren nees
eng ganz villfälteg Vegetatioun gebilt huet,
ka jidderee sech op engem Léierpad mat
schéinen Aussichtsplaze vun dësem
Naturschutzgebitt iwwerzeegen.
Momentan gëtt nach un engem
landwiertschaftlechen Notzungskonzept
geschafft fir de “Brill” awer net ganz sech
selwer ze iwwerloossen.
D’Renaturéierung vum weidere Laf vun
der Syr bis Betzder erof soll awer och nach
weidergefouert ginn. Dëst ass e ganz
ekologeschen a laangfristege Projet, dee
sech iwwert déi nächst Jore wäert strecken.
Déi al Steekaulen zu Menster uewen um
Widdebierg sinn e flotten Ausgangspunkt
fir de Kulturwee “Via Vera” ze entdecken.
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Dës Kulturwanderung duerch Raum an Zäit
féiert eis vu Menster iwwer Rued-Sir,
Ouljen, Betzder rop op Bierg.
Vill Attraktioune begéint een op dësem
Wee: déi “Al Schmoett” zu Menster, déi
“Al Kierch” zu Rued-Sir an där haut oft
Vernissagen a Kombinatioun mat klengere
Konzert’en organiséiert ginn, nom Motto
“Concert an der Expo” (6).
Nieft der “aler Kierch“ befënnt sech dat
aalt Spillschoulsgebai. Dëst gëtt zënter
1999 vun de Rueder Guiden a Scouten als
Scoutshome genotzt.
Do dernieft steet d’Haus “Iewescht
Bowéngs” (7). Dëst Haus ass am Laf vun
2018 renovéiert ginn a steet zënter Ufank
dëses Joers weidere Veräiner zur Verfügung.
Am Rez-de-Chaussée fannen d’Widdebierger 50+ nei Raimlechkeete fir sech
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ze treffen an hiren Aktivitéiten kënnen
nozegoen, den éischte Stack gëtt vum
kommunale Jugendhaus genotzt. Eng
intergenerationnel Notzung, wou al
Gemaier mat neiem Liewe gefëllt ginn.
Zënter der Ouverture am Joer 2017 vun
der Épicerie “Beim Lis” bei der Gare, direkt
ënnert dem Haus “Iewescht Bowéngs”, ass
den Duerfkär vu Rued definitiv nees belieft
ginn. E Projet, un deem méi wéi 15 Joer
geschafft gouf, ass heimadden an d’Realitéit
ëmgesat ginn.
Zu Ouljen stousse mir op dee schéine
Site vun der “aler Millen”, wou déi Ouljer
Veräiner hir Aktivitéite kënnen ausüben an
hir Fester feieren.
Laanscht de Site vun der Ouljer Millen
kann ee sech och nees een Deel vun der Syr
ukucken, deen am leschte Joer renaturéiert
ginn ass, a wou sech lues a lues nees déi
typesch Ufervegetatioun entwéckelt.
Zu Ouljen huet d’Gemeng en ambitiéise
Projet a Planung, deen dorauser besteet, de
Site vun der aler Millen mat dem Duerfkär
ze verbannen.
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Dëst ass méiglech, well en ale
Bauerenhaff, wou fréier ëm 1900 de “Café
de l’Amérique” (8) dra war, zënter 2018 der
Gemeng gehéiert an un de Site vun der aler
Millen ustéisst. Via eng Bréck iwwert déi
Roudemer Baach kënnen déi zwee Site
mateneen verbonne ginn.
Op dëser Plaz ass geplangt, e Restaurant
opzemaachen. An deenen aneren Deeler vun
dësem Gebai sollen nach 3 Wunnengen
entstoen, esou wéi zwee Zëmmer “Bed and
Breakfast“ fir den “Tourisme Rural“ an der
Gemeng an an der ganzer Regioun ze
förderen.
Eis Rees duerch d’Gemeng féiert eis op
Betzder, wou e Bléck op déi national “Zone
audiovisuelle” onausweichlech ass. Dosende
vu gréissere Parabolantenne falen op. Hei
ass de Sëtz vum Sattelittebedreiwer SES.
D’Büroe sinn deelweis am neobarocke
“Château de Betzdorf” (9) ënnerbruecht.
Dëst Schlass war bis 1964 de Wunnsëtz
vun der ierfgroussherzoglecher Famill.
1986 ass d’Schlass vun der SES kaaft a
renovéiert ginn.
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Zu Betzder féiert eis de Wee laanscht
dat aalt Klouschter, dem Institut St.
Joseph, wou handicapéiert Mënsche
wunnen, schaffen a betreit ginn.
Am Institut ass och e klenge Buttek, de
“Seefenatelier”. Hei gi Seefen a vill aner
kleng Produit’en, déi am Alldag gebraucht
ginn, verkaf. Dës Produite ginn an Ateliere
vun de Bewunner vum Institut selwer
hiergestallt.
Um Enn vun eiser Rees duerch
d’Gemeng komme mir an der klenger
Uertschaft Bierg un. Hei befënnt sech am
Schlass vu Bierg zënter 2001 d’Gemengenhaus (10).
D’Uertschaft Bierg huet fir hir Verhältnisser e grousst Wuesstemspotential.
Gréisser Entwécklungsflächen, déi an der
Bebauungsphase sinn, esou wéi e kommunale Wunnengsbauprojet (11), deen no
de Critèrë vun engem nohaltegen, autofräie Wunnquartier zu erschwéngleche
Präisser geplangt gëtt, brénge mat sech,
datt an Zukunft méi Leit zu Bierg wäerte
wunnen.
All eis Dierfer sinn duerch de grousse
Wanderwee, de Betzder “Panorama-Tour”
matenee vernetzt. Iwwert déi klengsten
Uertschaft Banzelt fanne mir iwwert een
Deel vun dësem Wanderwee duerch de
Widdebierg nees zeréck op eisen Ausgangspunkt, d’Menster Steekaul. Souweit
eng kuerz Rees duerch eng schéin,
ländlech, modern an innovativ Gemeng.

