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NIVON Natuurkampeerterrein
“Het Hallse Hull”

Hallseweg 10
6964 AM Hall

Telefoon: 088 - 099 09 59 (kampeerterrein)
  088 - 099 09 79 (reserveringen)
Mail:  ams.hhh@nivon.nl
Website: www.hethallsehull.nivon.nl

Het Hallse Hull
ABK-Huis

Het Hulletje
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kampvuurplaats

water
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autopad 6 opslagruimte 9 ABK-huis3 Lebbinkschuur
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Algemeen
• Aankomst vanaf 14.00 uur en vertrek 

voor 12.00 uur. Afwijkingen in overleg 
met de terreinwacht.

• Bij aankomst schrijf je je in bij de recep-
tie in de Hooiberg.

• Bij afwezigheid van de terreinwachten 
wordt op de Hooiberg aangeven waar/
wanneer zij bereikbaar zijn.

Tarief
• De actuele tarieven vind je op onze 

website en op de Hooiberg.
• Het Nivon-ledentarief wordt alleen toe-

gepast als een persoonlijke, geldige Ni-
von-lidmaatschapskaart wordt getoond.

• Niet-leden en houders van het Groene 
Boekje betalen de niet-ledenprijs.

• Wij kennen geen dagtarief, maar als je 
langer dan 4 uur op ons terrein verblijft, 
vragen wij een vrijwillige bijdrage in 
onze giftenpot te doen.

Verblijf
• Een groot deel van het terrein heeft ge-

nummerde plaatsen, de kampeerplaats 
is rechts van het nummerpaaltje. Wil je 
de tent, caravan, camper of vouwwagen 
een meter vanaf het paaltje neerzetten?

• Kampeermeubilair, antennes, wind-
schermen o.i.d. moeten binnen de 
eigen plek van 10 bij 10 meter geplaatst 

worden.
• Op het tentenveld mogen alleen tenten 

worden geplaatst. Caravans, vouwwa-
gens of campers zijn daar niet toege-
staan.

• Tussen de diverse veldjes zijn doorgan-
gen, wil je deze niet blokkeren?

• Op een groot aantal plaatsen is elektri-
citeit aanwezig, je kunt zelf een aan-
sluiting maken. Vanzelfsprekend laat je 
de terreinwacht weten dat je elektriciteit 
gebruikt.

• De elektrakastjes geven 4 ampère en 
zijn dus goed voor 880 Watt. 

• In verband met jouw en onze veiligheid 
mogen er geen kabels over het veld of 
over paden worden gelegd. De elektra-
kabels leg je achter je kampeermiddel 
tegen de rand van het veld/beplanting 
aan.

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

• De toegangspoort, De Stal en De Deel 
zijn geopend tussen 08.00 en 22.00 uur. 
Mocht je buiten de openingstijden door 
de poort willen neem dan even contact 
op met de terreinwacht.

• In De Stal staan voor de kampeer-
ders een koelkast (alleen voor zuivel 

en groenten) en vriezer (alleen voor 
koelelementen). Wij vragen je alles te 
voorzien van naam.

Honden en andere huisdieren
• Huisdieren zijn welkom op het Rhien-

derenseveld (huisdierenveld)  en het 
Drentse Veld. 

• 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. 

Hulp bij ongevallen
• De bereikbaarheid van hulpdiensten, 

huisartsen, apothekers etc. vind je op 
het bord bij de Hooiberg.

Auto’s
• Op het terrein zijn geen auto’s toege-

staan, uitladen van tent en bagage mag 
natuurlijk wel. Wij vragen je daarna zo 
snel mogelijk de auto weg te zetten op 
het parkeerterrein. Hou bij het rijden 
op het terrein rekening met spelende 
kinderen, rij stapvoets.

• Boodschappen en andere materialen 
kunnen tijdens verblijf per bagagekar 
naar de kampeerplek vervoerd worden.

Fietsen
• Fietsen zijn te huur in het ABK-huis.
• Voor E-bikes zijn er speciale oplaad-

punten aanwezig op het terrein en bij 
het ABK-huis.

• Fietsen kunnen worden gestald op de 
eigen kampeerplaats en in overleg bij 
voldoende ruimte in de fietsenstalling bij 
het ABK-huis.

Speelvoorzieningen
• Wij hebben allerlei groot en klein speel-

goed voor kinderen in De Stal staan, dat 
kan gratis geleend worden. Wij vragen 
om na het spelen het speelgoed weer 
terugbrengen naar De Stal.

• Het gebruik van de speelvoorzieningen 
is voor eigen risico, er is geen toezicht. 

De ouders wordt gevraagd zelf toezicht 
te houden. 

• Kinderen mogen vrij in het bos spelen.

Open vuur en BBQ
• Kampvuur is alleen mogelijk op de daar-

voor aangewezen vuurplaatsen en altijd 
na overleg met de terreinwacht.

• In de periode van 1 mei tot 1 oktober 
zijn de vuurplaatsen beschikbaar op de 
volgende velden: Drentseveld, Groeps-
veld en de kampvuurplaats.

• Wij volgen de aanwijzingen van de 
brandweer voor bosbrandgevaar. Bij 
code twee is er verhoogd risico op 
bosbrand en is open vuur en BBQ niet 
mogelijk.

• Wij zijn zuinig op ons gras, zet daarom 
s.v.p. geen hete pannen etc. direct op 
het gras. Als je een barbecue aansteekt, 
zorg er dan voor dat er geen vuur op 
het gras kan vallen en zet altijd een 
emmer water klaar.

Afval
• Afval breng je zelf naar de containers 

bij het parkeerterrein; glas, restafval en 
papier worden gescheiden. Er staat ook 
een chemobak. 

• Ruim alles netjes op, dit voorkomt onge-
wenst bezoek van ongedierte. 

• Wil je meer afval scheiden, dan zijn 
daarvoor mogelijkheden in Eerbeek, bij 
de Plus en de Jumbo. Onze afvalver-
werker haalt op dit moment bij ons geen 
gescheiden afval op.

Tot slot
Wij vragen je altijd de aanwijzingen 
van onze terreinwacht op te volgen 
en wensen je veel plezier tijdens jouw 
verblijf op ons natuurkampeerterrein.

De beheercommissie  
van het ABK-huis en Het Hallse Hull           

Welkom op 
natuurkampeerterrein 

Het Hallse Hull 

Wij vinden het fijn dat je bij ons komt kamperen. Ons kampeerterrein is een eenvou-
dig kampeerterrein met negen kleine, omzoomde velden waar je nog kunt kamperen 
zoals kamperen bedoeld is, zonder poespas. Het terrein wordt beheerd en onder-
houden door vrijwilligers van het NIVON, zij proberen het terrein zo natuurlijk en 
duurzaam als mogelijk te onderhouden. Wij zijn natuurkampeerterrein en aangeslo-
ten bij de Groene Koepel. 
Je kunt bij ons kamperen als je NIVON-lid bent of het Groene Boekje bezit.


