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Geachte gast, 

 

Ontzettend leuk dat u en uw gezelschap binnenkort van plan zijn een bezoek te brengen aan 

het Afsluitdijk Wadden Center.  

 

In deze map vindt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden van het vieren van 

uw verjaardag tot het organiseren van een netwerkborrel. Welke reden dan ook om de rijke 

geschiedenis van de Afsluitdijk met het oog op de toekomst te ervaren in combinatie met een 

bezoek aan ons restaurant Skom met prachtig uitzicht op het IJsselmeer.  

 

Mochten er ondanks de verschillende mogelijkheden toch nog andere wensen zijn dan maken 

wij graag een voorstel op maat.  

 

Graag tot snel! 

 

 

Met gastvrije groet, 

 

Salesteam Afsluitdijk Wadden Center 

Afsluitdijk Wadden Center 
Sales 
Afsluitdijk 1c  
8752 TP Kornwerderzand 
tel: 0515-238222  
email: sales@afsluitdijkwaddencenter.nl  
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Ontvangst 

Wilt u het gezelschap feestelijk ontvangen met koffie en gebak? Wij kunnen uw gezelschap 

verschillende mogelijkheden aanbieden. Ideaal om een partij mee te beginnen!  

✓ Frysk ontvangst à € 6,50 per persoon 

2x koffie/thee met oranjekoek 

✓ Frysk ontvangst Luxe à € 7,50 per persoon 

2x koffie/thee met keuze uit verschillende soorten luxe gebak 
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Expositie 

De entree van de expositie van het Afsluitdijk Wadden Center wordt u aangeboden door de 

Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Aan de hand van beknopte uitleg op tekstborden leent 

de expo zich er goed voor om zelf doorheen te lopen.  

Het is ook mogelijk om een app te downloaden waarmee de QR-codes in de expositie kunnen 

worden gescand. Deze QR-codes geven toegang tot de audiotour 2Discover. Indien gasten niet 

beschikken over een smartphone kunnen de gasten een leen smartphone ophalen bij de 

receptie. De 2Discover audiotour is in de Nederlandse & Friese taal gratis, in de andere talen 

zal deze € 4,50 per persoon kosten. Indien u gebruik wenst te maken van een leen 

smartphone zijn de kosten € 2,00 per toestel. 

 

Informatie expositie: 

In het Afsluitdijk Wadden Center bevindt zich een interactieve beleefexpositie. Hoofdthema is 

het (over)leven van de Nederlanders in de Delta, door de eeuwen heen en met het oog op de 

toekomst van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Wilt u met droge voeten het wad 

ervaren? Ontdek het in de expositie. 

U waant zich een pad door stormen uit het verleden naar de oplossingen van nu. De huidige en 

toekomstige werkzaamheden aan de dijk kunnen hier op de voet gevolgd worden. Ook kunt u 

inspiratie opdoen voor een bezoek in de regio. Voor kinderen is er een speeltafel en tekentafel, 

en een speciale speurtocht naar Bobby Fish. Als bezoeker kunt u vrij door de expositie 

rondlopen. Een bezoek duurt gemiddeld drie kwartier tot een uur. Heeft u alles in de expositie 

gezien? Dan kunt u ook nog een kijkje op het dak nemen om het IJsselmeer en de Waddenzee 

in volle glorie te aanschouwen. 
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Aquavista 

Beleef door middel van een bijzondere vliegervaring het inspirerende achterland van de 

Afsluitdijk. Vanaf medio juni opent Aquavista haar deuren en kunnen bezoekers in deze show 

mee op een adembenemende rondvlucht over de regio. Ontspannen achterover leunend of 

voorover liggend, zweeft u over het achterland van de Afsluitdijk en bekijkt u al het moois in 

de regio door de ogen van de Grutto. Een tocht die u bijblijft …! 

  

Laat u verrassen door de Grutto en verdiep u na de vliegervaring in de bezienswaardigheden 

van de regio en in het thema (over)leven in de delta in de interactieve expositie.  

  

Aquavista, de rondvlucht met pre-show duurt in totaal ca 15 minuten en is toegankelijk met 

een Aquavista ticket, aan te schaffen bij de balie voor € 4,50. 
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Lunch en diner mogelijkheden 

Wij bieden in het Afsluitdijk Wadden Center onze gasten verschillende lunch- en 

dinermogelijkheden aan. Bent u met een gezelschap van maximaal 20 personen dan kunt u voor 

de lunch ter plekke een keuze maken uit het assortiment van restaurant “Skom”. U kunt dan 

zelf de items bij elkaar zoeken in het restaurant en bij de kassa afrekenen. Mogen wij u 

verwelkomen met een gezelschap groter dan 20 personen dan verzorgen wij graag onderstaande 

luncharrangementen:  

 

Lunch “t Wad” à € 7,00 per persoon 

keuze uit flesje frisdrank 

keuze uit bord friet met kroket, frikandel of kipnuggets  

een saus naar keuze 

 

Lunch “de Dijk” à € 14,50 per persoon 

koffie/thee of frisdrank naar keus 

Kop soep 

Salade 

keuze uit belegd broodje; stokbroodje, Italiaanse bol of meergranen bol 

 

Lunch “Lely” à € 18,50 per persoon 

Koffie/thee of frisdrank naar keus 

Een smoothie of vruchtensap naar keuze 

keuze uit belegd broodje; stokbroodje, Italiaanse bol of meergranen bol 

Kop soep 

Salade 

Stuk handfruit 

 

Het is mogelijk om bovenstaande luncharrangementen uit te breiden met een aantal extra’s, 

deze zijn als volgt: 

 

✓ Saucijzenbroodje à € 2,95 per stuk 

✓ Kaasbroodje à 2,75 per stuk 

✓ Broodje kroket à € 3,- per stuk 

 

De genoemde extra’s dienen vooraf te worden gereserveerd. Wanneer er ter plekke nog iets 

extra’s gekozen wordt, dan kan er een keuze gemaakt worden uit het beschikbare assortiment 

van restaurant “Skom”. De kosten zullen dan berekend worden op nacalculatie.  
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Indien u voor de lunch een keuze maakt uit een van onze arrangementen zullen wij uw 

gezelschap een voucher geven waarop het door u gekozen luncharrangement vermeld staat. Uw 

gasten kunnen dan zelf de gewenste items bij elkaar zoeken in ons restaurant en de voucher 

inleveren bij de kassa. Daarna kan uw gezelschap plaatsnemen aan de voor u gereserveerde 

tafels in het restaurant. 

 

Betreffende het diner kan uw gezelschap in ons restaurant “Skom” plaatsnemen. 

Restaurant “Skom” is een restaurant met een free-flow concept. Dit free-flow concept houdt 

in dat het restaurant is opgedeeld in verschillende buffetten, waarin de gasten een keuze 

kunnen maken in welk product zij wensen. Gasten kunnen zich vrijelijk bewegen tussen de 

buffetten. Aan het einde van de free-flow kunnen de gasten het diner gelijk afrekenen en een 

mooie zitplaats uitzoeken in het restaurant. 

 

Mocht u liever een diner arrangement wensen, dan hebben wij de volgende arrangementen voor 

gezelschappen tot maximaal 20 personen. Het gekozen dinerarrangement zullen wij bij u aan 

tafel serveren. 

 

2-gangen diner   € 25,50 per persoon 

Hoofdgerecht van de grill of wok (vlees, vis of vega) 

Nagerecht zoals bijvoorbeeld een Dame blanche of Luxe koffie 

 

3-gangen diner   € 29,50 per persoon 

Soep naar keuze  

Hoofdgerecht van de grill of wok (vlees, vis of vega) 

Nagerecht zoals bijvoorbeeld een Dame blanche of Luxe koffie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 8 van 14 
 

 

Voor gezelschappen vanaf 20 personen verzorgen wij graag de volgende buffetten:  

 

Captains dinner à € 17,75 per persoon 

Mosterdsoep 

----- 

Bruine bonen 

Kapucijners 

Aardappel puree 

----- 

Geserveerd met:  

----- 

Speklappen 

Gehakballetjes 

Jus 

Gemengde salade 

Gebakken ui ringen 

Uitgebakken spekjes 

Piccalilly 

Mosterd 

Braadjus 

Zilveruitjes 

Appelmoes 

----- 
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Stamppotten buffet à € 19,75 per persoon 

Groentesoep 

---- 

Stamppot boerenkool 

Stamppot zuurkool 

Stamppot hutspot 

----- 

Geserveerd met: 

Uitgebakken spekjes 

Rookworst, speklapje 

Augurk, zilveruitjes, Amsterdams uitjes 

Piccalilly 

Jus 

Mosterd 
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Oosters buffet à € 19,95 per persoon 

Chinese tomatensoep 

----- 

Rauwkost salade 

Huzaren salade 

Stokbrood en kruidenboter 

------ 

Bami Goreng 

Nasi Goreng 

Sateh Babi 

Indische Balletjes in zoetzure saus 

Oosterse kip in. Romige kerriesaus 

Sajoer boontjes 

Mini loempia’s 

Atjar Tjampoer 

Kroepoek 

Ketjap 

Sambal 
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Combi buffet à € 21,75 per persoon 

Mosterd soep of 

Groente soep of 

Chinese tomaten soep 

----- 

Stokbrood 

Kruidenboter 

Huzaren salade 

Rauwkost salade 

----- 

Kapucijners of Bruine bonen 

Bami goreng of Nasi goreng 

Stamppot Zuurkool of Bloemkool of Hutspot 

Indische gehaktballetjes in zoetzure saus 

----- 

Piccalilly – appelmoes – ketjap / sambal 

Augurk – mosterd – zilveruitjes – Kroepoek 

----- 

Rookworst – gebakken uienringen – uitgebakken spekjes – braadjus 

 
Is er naast bovenstaande buffetten nog een dessertbuffet gewenst dan kunnen wij het volgende 

nog toevoegen aan de huidige buffetten: 

 

IJsbuffet à € 5,25 per persoon 

3 verschillende soorten ijs 

Vers fruit 

Slagroom 

Bavarois 

Diverse zoete sauzen 

Soesjes met slagroom 
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Borrel 

Wilt u de dag afsluiten met een heerlijke borrel en hapjes, dan kunnen wij het volgende voor 

uw gezelschap verzorgen: 

 

✓ Borrel Basis Arrangement à € 5,- per persoon  

Mix van Hollandse hapjes, o.a. kaas, worst, komkommer en nootjes 

Bittergarnituur, o.a. bitterballen, vlammetjes en kaassoufflé  

 

✓ Borrel Luxe Arrangement à € 7,95 per persoon 

Mix van Hollandse hapjes, bittergarnituur en luxe hapjes, o.a. gevulde eieren, gevulde 

komkommer met roomkaas, wraps met zalm en carpaccio 

 

De dranken zullen wij op basis van nacalculatie verzorgen. 
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Vergaderarrangementen 

Bent u op zoek naar een unieke vergaderlocatie aan het IJsselmeer? Ontdek dan nu onze drie 

themazalen ‘Lelyzaal’ met een maximale capaciteit van 12 tot 18 personen, ‘Lorentz zaal’ en 

‘Stevin zaal’ met een maximale capaciteit van 24 tot 30 personen. Samengevoegd hebben deze 

themazalen een maximale capaciteit van 32 tot 60 personen. Afhankelijk van de opstelling.  

Deze zalen zijn standaard voorzien van een tv-scherm met usb-aansluiting en ideaal voor een 

bijeenkomst of presentatie. Na afloop is het zeker de moeite waard om nog even plaats te 

nemen in onze Skylounge met prachtig uitzicht over het IJsselmeer. Hier bevindt zich een 

ingebouwde bar met rustieke tafels. Kortom de perfecte locatie om een interactieve dag af te 

sluiten. Speciaal voor onze themazalen hebben wij onderstaande vergaderarrangementen 

samengesteld: 

 

✓ 2-uursvergaderarrangement à € 12,50 per persoon  

Ontvangst met Oranjekoek  

Onbeperkt koffie/thee en mineraalwater 

Inclusief zaalhuur 

 

✓ 4-uursvergaderarrangement à € 22,50 per persoon  

Ontvangst met Oranjekoek  

Onbeperkt koffie/thee en mineraalwater 

Inclusief zaalhuur 

  

✓ 8-uurs vergaderarrangement à € 34,50 per persoon  

Ontvangst met Oranjekoek  

Onbeperkt koffie/thee en mineraalwater 

Lunch ‘de Dijk’ in restaurant Skom 

Inclusief zaalhuur 
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Wij hopen u met bovenstaande genoeg ideeën te hebben gegeven voor het organiseren van 

een geschikte bijeenkomst voor uw gezelschap. Vindt u het prettig om nog wat extra tips en 

ideeën met ons door te spreken, neem dan gerust contact met ons op telefonisch  

0515-238 222 of per email sales@afsluitdijkwaddencenter.nl.   

  
Graag tot snel!  

  
Groeten,  

  
Sales team Afsluitdijk Wadden Center 

  

Op al onze overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.  

Deze kunt u raadplegen via www.khn.nl/uvh-nl  

  

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen 
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