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Persbericht 

 Roermond, 16 oktober 1997 
 

Libellenpaar voor Maastricht 

 

Het weegt 1.800 kilo, is ruim 8 m. lang, 2½ m. breed, 6 m. hoog en telt 12 poten. Bedoeld is 

het libbelenpaar dat binnenkort de Maastrichtse Geusseltvijver verfraait. Het kunstwerk 

wordt op vrijdag 24 oktober namens het Zuiveringschap Limburg aan de gemeente 

Maastricht geschonken. Aanleiding tot het geven van dit cadeau is de aanpassing van de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie Maastricht-Bosscherveld twee jaar geleden. Burgemeester 

Ph. Houben neemt het geschenk die dag namens de gemeente Maastricht in ontvangst. 

 

Het kunstwerk bestaat uit een immensgroot libellenpaar en is vervaardigd door de Maastrichtse 

kunstenares Desiree Tonnaer. Het gaat om een bronsplastiek met roestvaststalen vleugels. Haar 

inspiratie tot het ontwerpen van het kunstwerk in opdracht van het Zuiveringschap, deed zij op 

tijdens een gesprek met een bevriende bioloog turend naar de vijver. “Hij attenteerde mij erop dat 

een libel een compliment is aan de kwaliteit van het water. Waarop ik ineens de ingeving kreeg 

een kunstwerk in de vorm van een libellenpaar te ontwerpen: een symbolisch compliment aan 

het gezuiverde afvalwater”, aldus Desiree Tonnaer. Zij heeft al vele kunstwerken op haar naam 

staan verspreid over heel Nederland. 

 

Zuiveringsinstallatie Bosscherveld 

De aanleiding tot het geven van dit geschenk door het Zuiveringschap aan Maastricht is het 

gereedkomen van de aanpassing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Maastricht-Bosscherveld 

in 1995. Al jaren is de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Maastrichtse wijk een van de installaties 

die ervoor zorgt dat afvalwater op een verantwoorde manier de natuur in gaat. De installatie 

verouderde waardoor soms overlast ontstond voor de bewoners van de wijken Bosscherveld en 

Boschpoort. Inmiddels draait de installatie op volle toeren. Een installatie die door moderne 

technieken voldoet aan de strengste eisen van stikstof- en biologische fosfaatverwijdering. Er 

wordt niet alleen goede kwaliteit water naar de natuur gebracht, maar de installatie bezorgt ook 

geen overlast meer aan de woonomgeving. 

 

Volgens goed gebruik reserveert het Zuiveringschap één procent van de bouwsom van een 

zuiveringsinstallatie voor een kunstwerk op locatie. Ir. Bert van Wijnbergen, voorzitter van het 

schap: “Tot voor kort kon slechts een beperkte groep mensen genieten van dit soort kunstwerken 

omdat zij op de zuiveringsinstallaties, veelal op industrieterreinen, werden geplaatst. Nu heeft het 

bestuur besloten kunstobjecten voortaan te schenken aan de gemeente waar de 

zuiveringsinstallatie ligt. Eerder is ook al een toezegging gedaan aan Venlo. Daar zal op termijn 

een kunstwerk komen op de  nieuwe Maasboulevard. 

 

 

 

Noot redactie: 

U bent op 24 oktober 1997 van harte welkom. Het officiële programma begint om 16.00 uur in sporthal 

Geusselt aan Olympiaweg 81 te Maastricht en duurt ca. één uur (zie uitnodiging). 

Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Voorlichting van het Zuiveringschap Limburg: Karin Leijsten 

tel. 0475 394 239 of Ottie Schoon, tel. 0475 394 293. 

Bijlagen: - Uitnodiging onthulling kunstwerk te Maastricht op 24/10/97 

- Opdrachten/aankopen/tentoonstellingen van Desiree Tonnaer 

- Sponsored Magazine Maastricht-Bosscherveld (voor de goede orde: in Maastricht liggen 

naast Bosscherveld nog twee zuiveringsinstallaties, nl. Limmel en Heugem). 


