
 

Sprekers 

Martijn Graafmans (1971), studeerde Architectuur en 

Stedenbouw     aan de TU Delft. Sinds 1999 werkt hij bij A3 

Architecten waar hij zich heeft gespecialiseerd in integrale 

planontwikkeling op het raakvlak van stedenbouw en architectuur. 

In 2007 is hij toegetreden tot de directie van A3 Architecten. A3 

Architecten is in 2012 genomineerd voor de Gulden Feniks, dé prijs 

ter bevordering van duurzaam gebruik van de bestaande omgeving,  met het project 

Cascorenovatie “De Toekomst” in Vlaardingen. 

 

Jeroen Bestman (1980), rondde zijn studie Architectuur aan de TU 

Delft af in 2007 en werkt sindsdien bij A3 Architecten. In de 

afgelopen jaren was hij betrokken bij diverse projecten, met name 

op het gebied van renovatie en transformatie.  

 

 Bram Adema (1967) is oprichter en directeur van Corporate 

Facility Partners, daarnaast is hij gastdocent aan verschillend 

Hogescholen. Bram heeft in de afgelopen 10 jaar duizenden 

gebouwen geoptimaliseerd op duurzaamheid en kosten. Hij staat 

dan ook bekend als een van de meest vooruitstrevende doeners 

op het gebied van groene gebouwen. Al meer dan 1000 gebouwen en organisaties werden 

onder zijn eindverantwoordelijkheid verduurzaamd. Het Nieuwe Werken is volgens hem de 

natuurlijke aanpassing van organisaties aan hun medewerkers. 

 

Francesco Messori (1961) is co-founder and design director of interior 

design studio D/DOCK. He is a pioneer when it comes to 

environmental design. He has worked with many well-known 

designers such as Andrea Branzi, Marcel Wanders and architect and 

founder of the Cradle to Cradle principle William McDonough, while 

being an architect and former teacher at the Domus Academy in Milan. Always intrigued by 

people’s motives, he leads the studio with great passion and curiosity to the unknown. 

Francesco’s fascination for reusing materials started in his early years being the son of a 

contractor. It inspired him in the creation of Fornature, a concept of  D/DOCK that stimulates the 

reuse of interior products by challenging the linear way of production and consumption. 

 



 

 
 

 


