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INTRODUCTIE 

INTENTIE 

De bedoeling van dit document is om de criteria, voor een nieuw terrein voor het evenement AVATAR 

vanaf 2019, duidelijk te maken. Dit voor ieder van jullie die zich wilt inzetten voor dit project 

(zoeken,contacten leggen, op prospectie gaan). 

We bedanken elke vrijwillige inzet en energie gestoken in deze zoektocht. 

HET PROJET 

Op basis van ervaringen van 2017, de uitzonderlijke situatie van 2018 en de feedback van de RTO’s, 

ambachtslieden, vrijwilligers en de spelers, wilt BE LARP het evenement vanaf het volgende evenement 

(2019) laten doorgaan op een beter gepast terrein. 

Lukt het niet om met dit project een gepast terrein te vinden, gaan we terug naar het vorige terrein 

(AVATAR 2008-2015), wat ook zijn gebreken heeft natuurlijk. 

Gelukkig weten we dat we beroep kunnen doen op de gemeenschap in onze zoektocht en we schatten 

bijgevolg onze kansen vrij hoog in om binnen afzienbare tijd een site te vinden. 

DÉVELOPPEMENT DU PROJET 

 Bestek opstellen 

 Externe publicatie en interne verdeling 

 Verzamelen van de mogelijkheden 

 Contacteren / opzoeken / bevestigen 

 Deliberatie / keuze 

 Bevestiging van het contract / nodige toestemmingen 

 Aankondiging 
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CRITERIA VAN DE ZOEKTOCHT 

INDELING EN VOORZIENINGEN 

OPPERVLAKTEN 

Zonder in detail te treden, zoeken we een terrein met verschillende zones. Globaal gezien zijn we op 

zoek naar een zone voor het spel, een zone voor parking en een zone voor de logistiek. 

Op aanvraag kunnen we meer detail bieden over de zones (verluchting, grootte, type van terrein,...). 

Uiteraard kunnen we ons binnen de mate van het mogelijke aanpassen aan de karakteristieken van het 

terrein. 

Algemeen zijn we op zoek naar een terrein van 15-20 Ha minimum. Gewoon ter verduidelijking, de 

vorige terreinen waarop we AVATAR organiseerden waren steeds rond de 30 Ha alle zones inclusief. 

BÂTIMENTS 

 Gebouwen operationeel of niet mogen aanwezig zijn op het terrein, zonder de fysieke veiligheid 

van de deelnemers in het gevaar te brengen. 

 Aanwezigheid van gebouwen die gebruikt kunnen worden door de organisatie is een plus. 

 In geval van oude industrie, moeten de gebouwen een minimale visuele impact hebben. 

TOEGANGSWEGEN 

De hoofd toegangsweg (NAAR en OP terrein) moet de doorgang van logistieke voertuigen, leveringen 

en de hulpdiensten toelaten. 

WATER 

Toegang tot water is noodzakelijk. 

 

PLAATS EN TOEGANKELIJKHEID 

 Terrein moet in België zijn 

 Terrein moet een autostrade (of equivalent) in de nabijheid hebben (max 10-15km) 

 Toegang tot een station of ander openbaar vervoer in de omgeving is een plus 

 Toegankelijk voor vrachtverkeer 

 

VEILIGHEID EN TOESTEMMING 

 Terrein mag betalend zijn, in dat geval zal de huurprijs onderhandelt worden op basis van de 

voorzieningen 

 Het terrein moet, idealiter, beschikbaar zijn voor meerdere opeenvolgende jaren zonder 

formele verbintenis over de lengte ons bezoek 

 Het terrein moet voldoen aan de voorschriften om een activiteit als AVATAR te laten doorgaan. 
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METHODOLOGIE 

Een terrein in gedachten, en nu? 

1. Verzeker je ervan dat het terrein voldoet aan de globale vereisten aangegeven in dit document. 

Weet dat bepaalde criteria kunnen door BE LARP uitgezocht worden, het is dus, in eerste 

instantie, niet nodig om alles tot in detail uit te pluizen) 

2. Probeer een maximum aan info over het terrein te bemachtigen. 

a. Eigenaar (mail/gsm/adres) 

b. Totale omvang 

c. GPS of andere coordinaten 

d. Eventuele foto’s 

3. Contacteer avatar@larp.be met deze info 

a. Geef aan of de eigenaar een kennis van jou is 

b. Geef aan of er al onderzoeken zijn geweest over het terrein (beschikbaarheid, veiligheid 

etc) 

c. Hoe bent u terecht gekomen op dit terrein (bron)? 

4. Bedankt voor je hulp, wij doen verdere opvolging en houden je op de hoogte. 

EVALUATIE FORMULIER 

Criteria 
Evaluatie 

Opmerking 
Ja Neutraal Neen Onbendenk 

Indeling en voorzieningen      

Oppervlakte > 15-20 Ha      

Opdeling van de zones mogelijk      

Aanwezigheid van gebouw(en)      

Toegangswegen naar het terrein      

Toegangswegen op het terrein      

Toegang tot water      

Ongelijk terrein      

Plaats en toegangkelijkheid      

Terrein in België      

Autostrade of equivalent dichtbij      

Station of Openbaar vervoer dichtbij      

Veiligheid en toestemming      

Terrein is betalend      

Terrein is beschikbaar voor meerdere 

jaren 
     

Terrein brengt geen grote 

gezondheidsrisico’s met zich mee 
     

Terrein brengt geen grote fysieke 

risico's met zich mee 
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