
SKUNK RELAX
MAURICE MENTJENS | JULI 2014



2

Coffeeshops Skunk en Relax, Sittard 
Hallucinerend wietveld

Achter een strakke pui met luifels van Limburgs eikenhout etaleren de coffeeshops Skunk en Relax in alle openheid hun hedendaagse look & feel. Ze 
vertegenwoordigen twee aparte werelden: zakelijk voor de snelle afhaal en een Hof van Eden voor het meer rustige ontspannen. Qua productbeleving liet 
Maurice Mentjens zich inspireren door de Cannabis plant zelf. Slim geplaatste glas- en spiegelwanden geven het idee middenin een wietveld rond te dwalen.
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Vanwege regelgeving en voorschriften moest eigenaar / opdrachtgever Peter Hendriks twee volledig van elkaar gescheiden coffeeshops realiseren binnen één 
pand. Iedere ruimte moest een eigen in- en uitgang hebben; een gezamenlijke verkeerszone mocht wel. Tezamen met de lastige driehoekige grondvorm 
leverde deze eis een ongebruikelijke plattegrond op. Prominent aan de straatzijde ligt nu ʻafhaalʼ coffeeshop Skunk, met links en rechts daarvan passages naar 
het achtergelegen Relax. Beide gangen nemen behoorlijk wat vierkante meters in beslag, wat nadelig uitpakt voor het verkoopoppervlak. Ondanks de 
bundeling van een aantal functies zoals sanitaire groepen, serviceruimte en portiersloge. 

“Dit nadeel hebben we omgebogen in een voordeel door van deze passages een spectaculaire belevingsruimte te maken”. Dat zit ʻm in een uitgekiend gebruik 
van glas- en spiegelwanden. De gangen hebben een glazen binnenwand en een spiegelende buitenwand. Door dit ruimtelijk effect lijkt inloop coffeeshop 
Skunk voor het gevoel vele malen groter. Bovendien zijn al deze (spiegel)glas wanden gedecoreerd met semitransparante kleurbanen in diverse groentinten. 
Een verwijzing naar de plantaardige handelswaar. “Zo lijkt het net of je omgeven bent door een sprookjesachtig woud van geabstraheerde wietstengels.” 
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Visuele effecten 
In de lange passage vanuit coffeeshop Relax naar buiten is deze illusie tot in extremo doorgevoerd. Hier zijn alle wanden en plafonds bekleed met spiegels 
waardoor de krappe ruimte twee keer zo hoog lijkt. Dankzij de blanco spiegelende koppanelen ontstaat een eindeloos pad dat door een schier oneindig veld 
voert. Een vervreemdend, visueel effect dat Mentjens vaker gebruikt in zijn interieurontwerpen. “Hier geeft het de hallucinatie daadwerkelijk als Alice in 
Wonderland door een wietveld te lopen, met rijen planten links en rechts.”

Voor de spiegelpanelen is extra helder glas gekozen. Dit glas is minder groen dan normale spiegels waardoor het repeterende beeld haar kleurcontrast langer 
behoudt. Voor de portiersloge is juist observatieglas gebruikt (Spy Glass van Saint Gobain) dat eenzijdig doorzicht geeft – vanuit een schemerige ruimte naar 
de meest heldere omgeving. Zo kon het spiegelidee zonder onderbreking op alle wanden van de passages worden doorgezet.  

gang vanuit Coffeeshop Relax richting patio en uitgang - wanden en plafond bekleed met spiegels en 
semi-transparante groene strepen

gang - zicht andere kant op richting de uitgang van Coffeeshop Relax



5

Lusthof met volle manen 
Voor de invulling van beide interieurs zijn de bestaande huisstijlen aangehouden. De afhaalbalie van Skunk is uitgevoerd in flitsend oranje met aan het plafond 
een grid van grijze, geluidsabsorberende cilinder baffles. Robuuste eikenhouten tafels en stoelen van Alexander Pelikan bieden een modern-rustieke touch. 
Hetzelfde meubilair vinden we terug in coffeeshop Relax, maar nu geplaatst in een romantische lusthof met ʻgreen wallsʼ van klimop. Grote ronde dakkoepels 
met een doorsnede van 120 cm zorgen voor extra daglicht. ʻs Avonds worden de koepels van buitenaf aangelicht met spots. Samen met de eveneens ronde 
wandarmaturen ontstaat dan de impressie van een veelvoud aan volle manen. Net als de bosschages in de gangen zelfs zonder geestverruimende middelen 
al een spirituele ervaring op zich.

Coffeeshop Relax Groene balie in Coffeeshop Relax en onzichtbare portiersloge (achter SpyGlass van Saint Gobain)
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Coffeeshop Skunk - alle(spiegel)glas wanden zijn gedecoreerd met semitransparante kleurbanen in 
diverse groentinten. Een verwijzing naar de plantaardige handelswaar. 

Coffeeshop Skunk - aan het plafond een grid van grijze, geluidsabsorberende cilinder baffles

credits:
Glas: Saint Gobain via Kelleners Glasdecor
Tegels: Refin
Groene wand: Kunstboomkunst
Akoestische cilinders: Allkoestiek
Meubilair: Alexander Pelikan
Tourniquet: Maatwerk door Firma Vahsen
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Voor de invulling van beide interieurs zijn de bestaande huisstijlen aangehouden. De afhaalbalie van 
Skunk is uitgevoerd in het flitsend oranje van het logo

(visualisatie)



visualisaties van het ontwerp voor ʻafhaalʼ-shop Skunk aan de voorzijde van het pand



visualisaties van het ontwerp voor shop Relax aan de achterzijde van het pand 3d plattegrond van de dubbele shop in één pand
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3d bovenaanzicht van de plattegrond van het pand met 2 coffeeshops (vanwege regelgeving mocht het niet één grote shop worden)


