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Verblijf op Het Hallse Hull in coronatijd 

Vanaf 25 mei 2020 kan er weer gekampeerd worden op Het Hallse Hull. 

Op grond van de landelijke maatregelen en voorwaarden van de veiligheidsregio 
is het gelukkig weer mogelijk bij ons te komen kamperen. Indien je in het bezit 
bent van een eigen toiletvoorziening in jouw camper of caravan dan ben je bij 
ons van harte welkom. Tenten en vouwwagens zijn helaas nu niet toegestaan. 
De sanitairgebouwen blijven vooralsnog tot 1 juli 2020 gesloten.  

De stortplaats voor het chemisch toilet is wel geopend en ook watertappunten 
voor koud water zijn beschikbaar. De afwasplaatsen zijn afgesloten en ook het 
warme water.  

Wij hebben ruime plaatsen, waarbij de nodige afstand tot andere kampeerders in 
acht genomen kan worden. Daar waar noodzakelijk hebben wij plaatsen 
geblokkeerd om zo de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. 

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en vragen jou dat ook te doen. 

Een veilig en aangenaam verblijf voor jou én onze vrijwillige beheerders is het 
uitgangspunt. Daarvoor gelden in deze periode wel andere afspraken dan dat je 
normaal bij ons gewend bent. 

Reserveren 

• Je bent van harte welkom, indien je vooraf hebt geboekt, minimaal 2 dagen 
voor aankomst. 

o 088-0990979 of ams.hhh@nivon aanmeldsecretariaat 

o hethallsehull.nivon.nl   online via onze website 

• Betalingen zoveel mogelijk vooraf. Op het terrein kun je uitsluitend pinnen. 
Contante betalingen zijn niet mogelijk. 

• Je verblijft minimaal 3 nachten, zo beperken we bewegingen en 
contactmomenten. 

• Je kunt maximaal 3 weken verblijven. 

• Je bent Nivon-lid of in het bezit van Het Groene Boekje. (eventueel aan te 

schaffen via ons aanmeldsecretariaat) 

 

Aankomst en vertrek 

• Je bent welkom op de dag van aankomst vanaf 14.00 uur. 

• Je meldt je met 1 persoon bij de receptie. Anderen wachten buiten op afstand. 

• Van onze terreinwacht ontvang je een plattegrond met daarop aangegeven de 

jou toegewezen plaats en de afspraken die gelden op het terrein. 

(omboeken van een kampeerplaats is op locatie niet mogelijk) 

• Jouw plaats laat je op de dag vertrek uiterlijk om 12.00 uur schoon achter en je 

meldt je af bij de terreinwacht. 

•   

mailto:ams.hhh@nivon
https://hethallsehull.nivon.nl/
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Extra maatregelen en afspraken 

Wij hebben een aantal maatregelen getroffen en er gelden een aantal afspraken 
om jouw en onze gezondheid te beschermen, risico’s te vermijden en jou te 
ontzorgen.  
• Als je koorts hebt of verkouden bent, kom je niet naar ons kampeerterrein. 

Blijf dan thuis. Dit geldt ook voor gezinsleden. 
• Kamperen kan uitsluitend met eigen sanitair in camper of caravan. Het 

plaatsen van dixies, douches, toilettentjes of vergelijkbaar is niet toegestaan.  
• Kampeerders van campers worden dringend verzocht tijdens verblijf niet in 

en uit te rijden, zo voorkomen we onnodige bewegingen. 
• Je kunt alleen overnachten bij ons met jouw eigen huishouden.  
• Dagbezoek of visite is op dit moment helaas niet toegestaan. 
• Samenscholing op het kampeerterrein is niet toegestaan. Als je toch bij 

elkaar op bezoek wilt, houd je de algemene richtlijnen aan: afstand van 1,5 
meter houden en niet meer dan 3 mensen op bezoek.  

• De stortplaats voor het chemisch toilet is beschikbaar. Er is desinfectiespray 
aanwezig. 

• Houd 1,5 meter afstand tot andere kampeerders én onze vrijwilligers. Kom 
met maximaal 1 persoon naar de receptie. 

• Er zijn geen prullenbakken op het terrein aanwezig. Jouw afval breng je zelf 
naar het milieuplein in de juiste container. 

• Alle centrale voorzieningen zijn gesloten. Gebruik van koelkast, vriezer, 
wasmachine en spelmateriaal is helaas nu niet mogelijk. 

• Speelvoorzieningen kunnen worden gebruikt door kinderen. Volwassen 
houden daarbij de 1,5 meter afstand in acht en bij drukte kies je een ander 
moment. Het gebruik van speelvoorzieningen is voor eigen risico. 

• Warm water is niet beschikbaar en de afwasplaatsen zijn gesloten.  
• Kampvuur is niet toegestaan.  
• De toegangspoort is zoveel mogelijk gesloten om ongewenste bewegingen te 

voorkomen.  
• Aanwijzingen van de terreinwacht moeten zonder discussie worden 

opgevolgd. Ben je het er niet mee eens, dan kun je dat melden bij het 
aanmeldsecretariaat. 

• Houd er rekening mee dat het niet houden aan afspraken en voorschriften 
consequenties kan hebben. Verwijdering van het terrein zonder recht op 
restitutie of zelfs bij controle door handhaving sluiting van het kampeerterrein. 

Wat kun je zelf doen? 

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar 
• Geef geen handen, knuffels of kussen 
• Was regelmatig je handen, langer dan 25 seconden met water en zeep 
• Hoest en nies in een papieren zakdoek of aan de binnenkant van je elleboog 
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg 
• Meld meteen als iemand ziek is door telefonisch contact op te nemen met de 

plaatselijke huisarts en stel onze beheerder op de hoogte. 
• Word je ziek binnen 2 weken nadat je bij ons bent geweest, laat het ons dan 

weten via het aanmeldsecretariaat ams.hhh@nivon.nl. 

ein. 
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Wat is er niet veranderd? 
• Bij afwezigheid van de terreinwachten wordt op de deur aangegeven 

waar/wanneer zij bereikbaar zijn. In bepaalde periodes kunnen aangepaste 
openingstijden gelden. 

• Actuele tarieven vind je op onze website en bij de receptie. Niet-leden en 
houders van het Groen Boekje betalen de niet-ledenprijs.  

• De kampeerplaatsen bevinden zich rechts van het nummerpaaltje. Zet je 
kampeermiddel 1,5 meter van het paaltje, zo houden we voldoende ruimte. 

• Op het tentenveld zijn caravans, vouwwagens en campers niet toegestaan. 
• Elektra-aansluitingen zijn op veel plaatsen aanwezig. Je kunt zelf een 

aansluiting maken, maar je meldt dat natuurlijk wel even aan de terreinwacht. 
• In verband met jouw en onze veiligheid mogen er geen kabels over het 

terrein worden gelegd. De elektrakabels leg je achter je kampeermiddel 
tegen de rand van het veld/beplanting. 

• Het Hallse Hull is een rustig kampeerterrein; muziek en geluiden mogen niet 
buiten het kampeermiddel te horen zijn. Tussen 22.00 en 8.00 uur heerst er 
rust. 

• Huisdieren zijn welkom op het Rhienderenseveld (huisdierenveld) en het 
Drentseveld. Honden moeten altijd aangelijnd zijn. Voor het uitlaten kies je de 
kortste weg naar de openbare weg. Elders op het terrein zijn geen huisdieren 
toegestaan. 

• Ons terrein is autoluw. Auto’s worden geparkeerd op ons parkeerterrein. 
Houd bij het rijden op het terrein rekening met spelende kinderen en rij 
stapvoets. Boodschappen en andere materialen kunnen tijdens verblijf per 
bagagekar naar de kampeerplek worden vervoerd. 

• Voor E-bikes zijn speciale oplaadpunten aanwezig op het terrein. Fietsen 
kunnen worden gestald op de eigen kampeerplaats en in overleg bij 
voldoende ruimte in de fietsenstalling van het naastgelegen ABK-huis. 

• Kinderen mogen vrij spelen in het bos. 
• BBQ is toegestaan in overleg met de terreinwacht. Zorg dat er geen vuur op 

het gras kan vallen en zet altijd een emmer water klaar. Wij volgen de 
aanwijzingen van de brandweer voor bosbrandgevaar. Bij code twee is er 
een verhoogd risico op bosbrand en is open vuur én BBQ niet toegestaan. 

• Wees zuinig op ons gras, zet daarom geen hete pannen etc. direct op het 
gras. 

• Afval kun je kwijt bij de containers op het parkeerterrein; glas, restafval en 
papier worden apart ingezameld. Laat geen afval achter op de kampeerplek, 
dit voorkomst ongewenst bezoek van ongedierte. Wil je meer afval scheiden, 
dan zijn daarvoor mogelijk in Eerbeek. 

• De bereikbaarheid van hulpdiensten, huisartsen, apothekers etc. vind je op 
het informatiebord bij de receptie. 

Welkom 

Het is anders dan anders in deze tijd, waarin we afstand moeten houden en de 
hygiëne maatregelen in acht moeten nemen. Met elkaar kunnen we daar vorm 
aan geven en zorgen dat jij een prettig verblijf kunt hebben.  
Je bent van harte welkom op ons terrein. 
 
De beheercommissie van het ABK-Huis en Het Hallse Hull 


