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Samenwerking 
sleutel tot succes - 10 jaar Mosae Forum

Tekst: Max van den Boorn | Fotografi e: Ronald du Chatinier

Het is een decennium geleden, maar het voelt als gisteren. 26 
september 2007, de dag van de spectaculaire opening van Mosae 
Forum. Duizenden Maastrichtenaren keken die middag toe hoe 
toenmalig kroonprins Willem Alexander de offi ciële inwijding 
verrichtte. Hun stad kreeg er een hypermodern winkelcentrum 
bij. En dat zorgde voor heel wat belangstelling. Inmiddels zijn we 
tien jaar verder en is Mosae Forum niet meer weg te denken uit 
het Maastrichtse straatbeeld. “Dat kun je wel stellen, ja”, beaamt 
Harry Rouschop, projectmanager van Mosae Forum. “Het heeft 
even geduurd, maar Mosae Forum is inmiddels verankerd in het 
Maastrichtse centrum en wordt gezien als een waardevolle aan-
vulling van de stad. Dat heeft voor een groot deel te maken met 
het beleid dat we de voorbije jaren hebben gevoerd. Wat voor ons 
heel belangrijk is, is dat we samen met de lokale ondernemers 
Maastricht als één merk willen neerzetten. Dat kan alleen door 
goed met elkaar samen te werken. Dat doen we en het werpt z’n 
vruchten af ook. Neem bijvoorbeeld Catwalk Maastricht, de mo-
deshows die we organiseren in samenwerking met de gemeente, 
Centrummanagement en Entre Deux. Die zijn een groot succes 
en daar profi teren alle partijen van.”

Sociale meerwaarde
“We willen als Mosae Forum zijnde graag iets terugdoen voor 
de stad, als dank voor het vertrouwen dat we hebben gekregen”, 
vervolgt Harry. “Dat doen we door het organiseren van evene-
menten zoals het Festival aan de Maas. Of door mee te werken 
aan festiviteiten als Sinterklaas aan de Maas en Het Parcours, 
de traditionele opening van het cultureel seizoen. Die activitei-
ten moeten bijdragen aan het beeld dat Mosae Forum meer is 
dan enkel een verzamelplaats van winkels. Het is tevens een ont-

moetingsplaats. Gewoon een leuke locatie waar mensen graag 
naartoe komen.”

Geslaagd experiment
Dit jaar werden er voor het eerst rondleidingen gegeven in Mosae 
Forum. Een experiment, dat met vlag en wimpel slaagde. “Wat 
velen niet weten is dat Mosae Forum zich op een historische plek 
bevindt, waar veel geschiedenis is geschreven. Daarnaast liggen 
onder het complex magnifi eke gewelvenkelders, die het aan-
schouwen meer dan waard zijn. De mensen die we hebben rond 
geleid waren razend enthousiast. En tevens verrast, want ze kre-
gen Mosae Forum van een kant te zien die bijna niemand kent.”

Bruisen 
Als de decembermaand is aangebroken en Maastricht wordt be-
toverd door de kleurrijke kerstversiering, zal ook Mosae Forum 
zich weer in gezellige kerstsferen hullen. Harry: “Zo organiseren 
we van 16 tot en met 30 december Magisch Mosae Forum, een 
podium met muziek, zang en dans. Mosae Forum zal dus ook in 
de kersttijd weer bruisen. Eigenlijk zoals het hele jaar. Dat moet 
ook. Er moet beweging zijn, het winkelcentrum moet leven. We 
zijn er dan ook heel alert op dat dat gebeurt. Een voorbeeld: als 
units leeg staan, wachten we niet af tot er huurders komen, maar 
vullen we die ruimtes op met een leuke expositie of een voorstel-
ling in het kader van De Nederlandse Dansdagen. En zie daar: 
volgend jaar zullen we waarschijnlijk geen leegstand meer heb-
ben. Dat is zeer positief te noemen. Mosae Forum zit na tien jaar 
nog steeds in lift, zoveel is zeker.”

voor meer info: www.mosaeforum.nl

Tom Berghmans en Harry Rouschop, een voorbeeld van een vruchtbare samenwerking tijdens het Parcours 2017


