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GOOD TO KNOW
Het definitief aantal 
personen en dieetwensen 
kunnen tot uiterlijk 1 week 
voor aanvang van het event 
worden gewijzigd.

Onze host is aanwezig 
om julie te verwelkomen, 
wegwijs te maken op de 
locatie en de catering te 
verzorgen.

Jullie zijn maximaal een 
half uur voor aanvang 
welkom op de locatie. 
Langer blijven kan, mits dit 
in onze agenda past.

out of town oasis

FACTSHEET 
FUTURE HOUSE

BEREIKBAARHEID 
Makkelijk met de auto te 
bereiken, op steenworp 
afstand van Breda en 3 
minuten van de A58 (afrit 14).

Gratis parkeermogelijkheden 
in de straat.

MMousse
future house
Annevillelaan 127
Ulvenhout

M3

bekijk de website

FEATURESABOUT
Inspirerende plek op het Brabantse 
platteland waar een duurzame 
toekomst tot leven komt.

FLEXIBEL
4 grote opklapbare tafels van 70 x 
140, 4 kleine opklapbare tafels van 
70 x 70, in verschillende opstellingen 
te gebruiken + aangrenzende break-
out room. 
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FUTURE MINDED
MEETING SPACE

•  Begane grond
•  Open ruimte met toilet 
•  Break-out room
•  Whiteboard wand en              
    presentatie scherm
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4 tafels met 
4 personen 
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MMousse future house is een inspirerende buitenlocatie met het oog op een 
duurzame toekomst, gelegen tussen de bossen in Ulvenhout, Noord-Brabant. 
Deze bijzondere locatie ligt midden in de natuur en is tegelijkertijd makkelijk 
bereikbaar. 

Je bent echt even helemaal weg uit de dagelijkse drukte op deze gastvrije plek. 
Het innovatieve ontwerp waar de meetingruimte deel van uitmaakt, is radicaal 
duurzaam en met een scherp oog voor design gemaakt. Van de bakstenen van 
gerecycled puinafval, tot de vintage meubels. Over elk detail is bewust nage-
dacht zodat dit ook jullie zal inspireren als je aan de slag gaat met eigen future 
ideas. De enorme hoeveelheid licht met aan alle kanten uitzicht op groen, 
geven een ruimtelijke beleving tijdens jullie meeting of event. Je kunt gebruik 
maken van de extra ruimte als break-out room. Het naastgelegen bos is altijd 
open voor een korte break of een begeleide meditatiewandeling. Bij mooi weer 
zijn er in de tuin ook meetingmogelijkheden.

A positive mind shift in a future house. 
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De toekomst aan tafel
Als reminder staat de 
toekomststoel van Jan Terlouw, 
voorloper in circulair denken, 
altijd aangeschoven.

Vloer
Bamboe van Moso. Duurzamer 
dan hout door zijn snelle groei.

Vergaderstoelen
Tweedehands Galvanitas.

Tafelbladen
Biolaminaat van afval van 
coniferen, grassen, uien en 
knollen. Aardappelzetmeel is 
het lijm- en bindmiddel 
(Huis Veendam). 

Keuken
Vintage Siematic keuken

achter afsluitbare scrapwall.

Kast
Tweedehands Deens design

Wanden
Klei met aardappelzetmeel 
stucwerk. 

Buitenpad 
Perzikpitten van Nocciolo het 

restafval van fruitconserve, 
gaat langer mee dan hout-

schors en is zwaar genoeg om 
niet weg te waaien.

Zonnepanelen
36 zonnepanelen verstopt tussen 

de dakpanelen, voldoende voor 
dagelijks gebruik.

Het future house is ontworpen en gebouwd door Erica 
Bol, een toekomstonderzoeker met een vooruitstrevende 
blik en een ondernemende geest. Na jaren broeden, dagen 
brainstormen, uren online onderzoeken en maanden in 
het stof staat deze duurzame droom. Haar future-oriented 
keuzes komen terug in het gebouw, het eten en het interieur. 
Duurzaamheid in al haar verschijningsvormen: hergebruik, 
recycling, ecologisch, circulair en lokaal. 

• Erica rondjes door de buurt gefietst heeft om te kijken welke 
materialen het beste met de omgeving zouden ‘blenden’.

• Er bewust gekozen is om met zo min mogelijk soorten 
basismaterialen te werken. 

• Het huis een ‘buiten- en binnenschil’ heeft.
• De gulden snede in het ontwerp verwerkt is. 
• De tuin is aangelegd volgens de eeuwenoude Chinese feng shui 

filosofie en een krachtcirkel heeft. 
• Het huis ook een ‘innovatief proefkonijn’ is waardoor het de 

nodige vertraging opliep.  
• Dat de weldoordachte plaatsing en het formaat van de ramen je 

een buitengevoel geven terwijl je binnen bent? 
• De plattegrond is ontworpen naar de stand van de zon.

FUTURE FACTS
FUTURE HOUSE

Bakstenen
Stonecycling, vergruizeld puin 

van allerlei bouwresten van 
afgebroken gebouwen, inclusief 

tegelwerk en wasbakken.

Warmtepomp
Opgeslagen warmte op 

100 meter diepte.

Wand + dak
Vezelcement platen van samengeperst zand. 
Nieuw en hergebruikt van Eternit.  

Tuin
Aanlegd vanuit het permacultuur 
principe, met feng-shui gedachten 
en energetische cirkel.

Vlonders
Bamboe vlonders 

van Moso.

EXTERIEUR

INTERIEUR

WIST JE DAT?
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