domeinregels
voor gasten op het domein

je leeft tussen anderen






wandelaars, fietsers en
spelende kinderen hebben
voorrang
auto’s: het aantal is beperkt, de
snelheid is max. 20 km/uur,
parkeren op één van de vijf
parkings
een geluidsinstallatie is
bedoeld voor je eigen groep,
pas het volume aan,
stilte tussen 22 en 8 uur

in de natuur





respecteer mensen
en hun werk





het hele domein is vrij
toegankelijk, de beschermde
natuurgebieden zijn dat niet
huisdieren hinderen mens en
natuur, je laat ze thuis
sorteer het afval, verwijder
eigen spelbewegwijzering
spring zuinig om met water en
energie

hou het veilig


zorg goed voor gebouwen en
materiaal,
signaleer vandalisme
rijd veilig met de bakfiets
(enkel op verharde wegen, niet
racen, max. 200 kg laden,
ledematen binnen boord,
kostprijs bakfiets = € 2500)
één persoon per fiets




zwemmen kan alleen in de
zwemvijver als de groene vlag
uithangt en er een toezichter per
groep is
kook- en kampvuren kunnen
mits kennis en opvolging van
onze regels
roken kan alleen aan de rand
van paviljoenen en aan de
kampvuurkringen

Iedereen, die respectvol omgaat met
mens en omgeving
is welkom in de Hoge Rielen.
Attent zijn voor elkaar past hier
wonderwel.

parkeer met aandacht
 Blijf met je voertuig steeds op de betonstroken of de verharde toegangswegen naar kampeergronden.
Draai niet op zandstroken rond paviljoenen. (Je zou putdeksels kunnen beschadigen of vast rijden in het
zand.)
 Parkeer nooit op de rotonde voor de hoofdingang van de Hoge Rielen.
Dit is verboden door de verkeerswetgeving en heel gevaarlijk voor het fietsverkeer dat uit de Hoge Rielen
komt en zo geen zicht heeft op verkeer dat het foutgeparkeerde voertuig voorbij wil rijden. Parkeer in
afwachting op parking 2. Als je deze parking langs de achterkant uitrijdt, kom je vlakbij poort 2 die
geschikt is om met bussen en vrachtwagens het domein op te rijden.
 Parkeer niet op plaatsen waar het niet mag. Bijvoorbeeld op het eerste deel van parking 2 aan de twee
bordjes “verboden stationeren”. Deze strook moet vrij blijven voor busverkeer van DE LIJN. Bijvoorbeeld
op de plaatsen voorbehouden voor gehandicapten als je niet over een parkeerkaart beschikt.

vuur maken is niet zo gevaarlijk
als je regels in acht neemt
(in afspraak met Agentschap voor Natuur en Bos)
 nooit onbemand
 op de eigen kampeergrond:
- plaats 10 emmers water bij het vuur
- kookvuren 50 à 80 cm boven de grond
- klein kampvuur: het vuur is maximum 1 m hoog en 1 m breed
 op de grote kampvuurkringen: aan te vragen bij onthaal & info
- het vuur is maximum 2 m hoog en 2 m breed
- brandslang is voorzien
- controle bij einde door groepsverantwoordelijke en iemand van de Hoge Rielen

veiligheid begint bij preventie 014 55 84 10
0032 14 55 84 10
 geen bagage voor deuren en nooduitgangen
 in geval van nood (ongeval/brand, ...):
altijd de Hoge Rielen verwittigen (24 op 24 uur)
via telefoon 014 55 84 10 of 0032 14 55 84 10 indien ernstig, via het alarm in het paviljoen
 de Hoge Rielen zorgt voor begeleiding van dokter of ambulance
 bij evacuatie in een noodsituatie: verzamelen op het plein aan onthaal & info

inventaris en schoonmaak
bij aankomst: meld tekorten of schade binnen 2 uur na aankomst bij onthaal & info
bij vertrek:
schik de inventaris zoals deze geschikt was bij aankomst
laat geen afwas staan en maak de keuken vetvrij
laat het sanitair proper achter
leg per bed 1 hoofdkussen en 1 of 2 dekens (afhankelijk van de periode) geplooid, verwijder zand van de
bedden en papiertjes e.d. onder de matrassen
 de vloeren in paviljoenen goed vegen of stofzuigen, enkel in het sanitair blok van de kampeergronden
dweilen
 je kan laten schoonmaken door de Hoge Rielen tegen betaling





