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Gedeputeerde Adema opent aquaduct 

Galamadammen 

 

Bron: Persbericht provincie Fryslân 

Leeuwarden - Gedeputeerde P. Adema opende woensdagochtend 7 november om 8.30 
uur het aquaduct Galamadammen in Koudum door de naam Galamdammenakwadukt te 
onthullen. Dit deed hij onder toeziend oog van burgemeester Boekhoven van de gemeente 
Nijfurd. De bedrijfsleider van het hotel GalamaDammen overhandigde symbolisch een 
bankje aan Plaatselijk Belang voor bij het aquaduct.  
 
Met de openstelling van het aquaduct is een groot knelpunt voor weg- en waterverkeer 
opgelost. Watersporters kunnen doorvaren en automobilisten hebben geen oponthoud 
meer door het opengaan van de brug. Dit zorgt voor een betere verkeers- afwikkeling op de 
provinciale weg Bolsward – Balk, de enige ontsluiting voor het gebied. De komende 
maanden zal het weg- en waterverkeer nog wel enige hinder kunnen ondervinden van de 
sloop van de oude brug met opritten. Ook wordt het omliggende gebied nog verder ingericht 
en ingeplant. In het voorjaar van 2008 is alles helemaal klaar.  

Totale kosten voor de bouw van het aquaduct bedragen € 25 miljoen.  

Het Galamadammen Akwadukt, ook vaak afgekort tot Galamadammen, is een aquaduct dat 
is gebouwd op de kruising van de N359 en het Johan Frisokanaal. Het is vernoemd naar de 
buurtschap Galamadammen dat nabij Koudum ligt in de Nederlandse provincie Friesland. 
Het aquaduct werd op 7 november 2007 opengesteld voor verkeer. 

Met de bouw werd begonnen in december 2005. Het aquaduct bestaat achtereenvolgens uit 
een zuidoostelijke oprit van 193 meter, een gesloten tunneldeel van 73 meter en een 
noordwestelijke oprit van 203 meter. De totale lengte bedraagt daarmee 469 meter. Details: 
Aantal heipalen: 282, aantal Gewi-palen: 107. Vaardiepte 3,50 m. 

Het aquaduct biedt ruimte aan een tweetal rijbanen en een fietspad. Boven de 
noordwestelijke oprit bevindt zich een voetgangersbrug, welke voetgangers de mogelijkheid 
biedt om vanuit het naastliggende hotel de provinciale weg over te steken richting 
de jachthaven. Langs de zuidelijke oever van het Johan Frisokanaal is een ecozone gekomen, 
waarlangs de fauna gelegenheid krijgt de provinciale weg over te steken. Het gesloten deel is 
uitgevoerd als zinktunnel, zodat het kruisende waterverkeer zo weinig mogelijk hinder heeft 
van de bouwactiviteiten. 
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