De „Prix de la Renovation“ fir de
Wäschbuer Kundel
Beim Stolbau Concours 2011/Concours Construction Acier 2011 huet d’Replique vum
fréiere Wäschbuer Kundel an der Turgaass de „Prix de la Renovation“ kritt. Dat ass eng flott
Unerkennung fir e gelongent Wierk.
Bekanntlech gouf dësen Nobau an enger Scheier, déi d’Gemeng 2003 kaaft hat, 2009/2010
vum Architektebüro WeB vu Maacher verwierklecht. D’Initiative derfir goung vum Syndicat
d’Initiative et de Tourisme vun der Stad Maacher aus, deen och den Optrag derzou ginn huet.
D’Iddi fir dës Realisatioun war am Joer 2007 vum SITG-Comitésmember Henri Streng op
den Dësch komm. De Comité ënner der Präsidentschaft vum René Sertznig huet se net
nëmmen opgegraff, mä och verwierklecht.
Gutt geschafft um Site hunn ë. a. d’Entreprise Jean Wampach vun Uewerdonwen an TMS
Metall- und Stahlbau vu Maacher. D’Gemeng Maacher huet den Nobau vum Wäschbuer
Kundel, deen um Rondgang duerch d’Alstad läit, materiell a finanziell ënnerstëtzt. Och den
Tourismusministär huet e Bäitrag fir déi flott Replique vum Kundel geleescht, déi eng
Opwäertung vum touristeschen Ierfgutt vu Maacher ass.
Ënnen am Gebai lieft deen ale Kundel op. Do spruddelt Waasser aus enger Leitung, eng
Wäschfra dréint hir Wäsch aus an e Kand spillt um Bord vum Buer, wuel grad ewéi zu
fréieren Zäiten.
An där klenger Galerie um éischte Stack vum Gebai gëtt een op iwwersiichtlechen
Informatiounstafelen, déi bei der Firma Euroline vu Rued/Sir gemaach gi sinn, eppes méi
gewuer iwwer d’Baxeras-Gäert an iwwer déi héchstinteressant Entdeckungen, déi am
Hierscht 2003 an doriwwer eraus op där Plaz gemaach gi sinn.
Deen neie Kundel, deen de 25. Mäerz 2010 ageweit ginn ass, kann all Dag besichtegt ginn. E
frëndlechen Noper suergt fir d’Op- an d’Zouspären. Fir datt een net am Däischteren tappt,
suerge Minuterien, déi d’Elektrikerfirma Pierre Wampach vu Berbuerg agebaut huet, derfir,
datt de Wäschbuer Kundel an déi intressant Galerie schéi beliicht sinn.
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