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PROJECTCASE
GEZONDHEIDSCENTRUM DE HERTOG
Op het voormalig ESSO-terrein aan de Hertog van Saxenlaan in Franeker is het gezondheidscentrum ‘de Hertog’ verrezen. Het door VNL 

Architecten ontworpen gebouw vormt een belangrijke verbindingsweg tussen de rondweg en het historische centrum van Franeker. 

Voor het ontwerp heeft VNL Architecten aansluiting gezocht bij de jaren 30 en jaren 70 architectuur van de bestaande gebouwen aan 

de Hertog van Saxenlaan en is er gekozen voor een baksteenarchitectuur die op een bijzondere manier wordt gecombineerd met een 

afwijkende materiaalsoort.

In het gezondheidscentrum zijn alle Franeker zorgaanbieders verzameld onder één dak. In het pand zijn 3 huisartsenpraktijken, een 

apotheek, een consultatiebureau, een verloskundigenpraktijk, een fysiotherapiepraktijk, een mensendieck praktijk, een kantoorruim-

te voor maatschappelijk werk, een kantoor voor thuiszorg, het regiokantoor voor de hulpverleningsdienst Fryslân en een algemene 

vergaderruimte te vinden. Het gezondheidscentrum is ontstaan uit een combinatie van de aangrenzende bebouwing, de functies van 

omliggende deelgebieden en bezonning studies. Daardoor voegt het gebouw zich naadloos in het totaalbeeld van de Hertog van 

Saxenlaan.
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Rekening houdend met de zon

De bezonning studies hebben ertoe geleid dat de grote glasvlakken van het 

atrium en de lichtstraat een noordelijke oriëntatie hebben. Daardoor kan zoveel 

mogelijk daglicht gebruikt worden in het gezondheidscentrum, zonder dat het 

klimaat hierdoor nadelig beïnvloed wordt. Ook is aan de zuidkant van het gebouw 

rekening gehouden met de zoninval en reflectie door de glaspartijen daar te voor-

zien van lamellen.

Samenwerking

Voor het gezondheidscentrum de Hertog hebben architect VNL Architecten, 

aannemer Bouwgroep Dijkstra Draisma, raamfabrikant Façadis Geveltechniek en 

systeemleverancier Kawneer de handen ineengeslagen in opdracht van FOOQ 

te Heerenveen. Eigenaar en verhuurder van het 3000 m2 grote gebouw is Acco-

lade uit Franeker. Façadis Geveltechniek heeft de RT 72 van systeemleverancier 

Kawneer in het project gemonteerd.

Winnaar Vredeman de Vries publieksprijs

In november 2016 won gezondheidscentrum de Hertog de publieksprijs tijdens 

de negende editie van de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur, een initiatief 

van de provincie Fryslân en ARK Fryslân (het centrum voor Architectuur en Ruim-

telijke Kwaliteit). De prijs is bedoeld voor bouwwerken die zijn ontworpen door 

architecten en gebouwd in de voorgaande 2 jaar in de provincie Fryslân. Voor de 

publieksprijs brachten bijna 900 lezers van de Leeuwarder Courant hun stem uit. 

Met ruim 400 stemmen werd de Hertog in Franeker de winnaar.

Een duurzaam gebouw

In het gezondheidscentrum wordt gebruikgemaakt van een warmte-koude-opslag 

(WKO) installatie. Daarvoor zijn op ongeveer 150 meter diepte grondwaterbronnen aangeboord. Het is een duurzame manier om 

energie in de vorm van warmte of kou op te slaan in de bodem. De energiezuinige installatie zorgt straks voor een gezond en veilig 

binnenklimaat dat per ruimte afzonderlijk te regelen is. Ook worden er op het platte dak hoog rendement zonnepanelen geplaatst om 

het gebouw grotendeels zelfvoorzienend te maken qua elektriciteitsbehoefte.

Baksteenarchitectuur i.c.m
een afwijkende materiaalsoort

In 2016 won de Hertog de Vredeman  
de Vries publieksprijs
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RT 72 met verborgen vleugel

De architect wilde in het gezondheidscentrum de Hertog geen onderscheid 

creëren tussen vaste en beweegbare delen. Door het toevoegen van lamellen 

voor de ramen en het samenspel van baksteen met een afwijkende materiaalsoort 

heeft de Hertog al een divers aanzicht. Kawneer’s geïsoleerde raam- en deursys-

teem RT 72 is een modulair opgebouwd systeem, te combineren met de andere 

systemen van Kawneer. Ook biedt de RT 72 veel vormgevingsmogelijkheden, zo-

als de standaard vlak uitvoering, de GT 70 S renovatievormgeving, houtrenovatie 

vormgeving, maar ook de uitvoering met verborgen vleugel. En laat de vormge-

ving met verborgen vleugel nu net de oplossing zijn voor het creëren van een 

eenduidig beeld, zonder onderscheid tussen vaste en beweegbare delen. Perfect 

aansluitend bij de wens van de architect.

De glasvlakken van het atrium hebben 
een noordelijke oriëntatie


