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Vragen en antwoorden over het gebruik bij evenementen van The Giant Flying Grass Carpet
op het Schouwburgplein.
Vragen over het plaatsen en verplaatsen van grote objecten op The Giant
1. Hoe is het tapijt vastgezet aan de randen van het plein?
– Alle randen zijn ingestrooid met zand om daar The Giant te verzwaren. De wind heeft er dan minder grip op. En
het voorkomt opwaaien van de rand.
– Plantenbakken worden op strategische plekken gezet, zodat het gewicht van de bakken The Giant op z'n plek
houden.
– Als de rand op een metalen rooster ligt, dan is The Giant daar vastgezet met schroeven. (Deze plekken zijn
gevoeliger omdat de wind hier onder The Giant kan komen). Deze schroeven steken niet uit. Tussen het
kunstgras zijn ze ook amper te zien.
2. Is er iets waar je overheen kunt struikelen of makkelijk los rijdt met een pompwagen?
– Er steekt niets uit. Als een sterk persoon heel erg zijn best doet, zou hij een stukje kunnen lostrekken van de
ondergrond. Dit rult dan iets omhoog. Als je dit ziet, neem dan contact op met het Flying Grass Carpet team. Het
team komt dan langs met speciale lijm en maakt het weer in orde.
3. Wat wordt de looprichting met de pompwagen als je bijvoorbeeld de planten gaat verplaatsen?
– Er is niet een specifieke looprichting. Als je in een rechte lijn beweegt kan je dit in alle richtingen doen met een
pompwagen. Een probleem kan ontstaan wanneer je een scherpe bocht of hoek wilt maken. Als je merkt dat door
je beweging het kunstgras onder de pompwagen begint te wrikken, dan kan het materiaal gaan scheuren. Stop de
beweging, ga in dezelfde richting terug en maak de beweging met een ruimere bocht.
– Door het verplaatsen van objecten met een pompwagen kan er in het kunstgras een rulletje of opbolling
ontstaan. Het kunstgras moet netjes strak liggen en deze opbollingen moeten vermeden worden. Bij oplevering na
het evenement moet The Giant vrij zijn van deze opbollingen.
Deze opbollingen kan je tegengaan door een meter verder door te lopen dan de plek waar, bijvoorbeeld de
plantenbak moet komen te staan. Loop vervolgens in dezelfde lijn met de plantenbak weer achteruit tot je de juiste
plek hebt bereikt. In de meeste gevallen zal de opbollingen dan verdwenen zijn. Als dat niet het geval is, moet
deze handeling herhaald worden totdat het wel goed is.
4. Mogen er grote/zware dingen, noem bijvoorbeeld een zeecontainer, op geplaatst worden?
– Ja, er geldt hetzelfde als hierboven. Als de container recht op The Giant wordt geplaatst is er geen probleem. Er
mag niet mee geschoven worden over het kunstgras, dit zorgt voor schade. Zware objecten zorgen ervoor dat de

grassprietjes plat komen te liggen. Deze moeten na het evenement weer opgeborsteld worden met een speciale
borstelmachine. Neem contact op met Stadsbeheer voor het gebruik van de borstelmachines.
5. Mogen er zware dingen, zoals bijvoorbeeld 400kilo zware ballastblokken, over het tapijt heen gereden
worden?
– Ja, hier geldt hetzelfde als bij vraag 3 en 4.
6. Mag je over het gras met een elektrische pompwagen?
− Ja, hier geldt hetzelfde als bij vraag 3 en 4.

Vragen m.b.t. de plantenbakken
7. Wat zijn de afmetingen van de plantenbakken en de planten
– Er zijn 150 houten bakken met bamboe en 40 geraniumtorens. De bamboebakken en geraniumtorens zijn
0,90x0,90x0,90m. De bamboes zijn gemiddeld 2 meter hoog.
8. Wat zijn de vaste plekken van de plantenbakken?
– zie bijlage voor de plattegrond
9. Mogen de plantenbakken tbv een evenement verplaatst worden met een (electrische)pompwagen?
– ja, maar na afloop van het evenement moeten ze allemaal weer worden teruggezet op de oorspronkelijke plaats.
De planten staan er ook vanwege een praktische reden, zie vraag 1. Tijdens het terugzetten van de
plantenbakken kunnen opbollingen in het kunstgras ontstaan. Het kunstgras moet na het evenement zonder
opbollingen opgeleverd worden. Hier is een speciale handeling voor, zie vraag 3.

Vragen m.b.t. onderhoud
10. Het gras kan worden schoongemaakt worden met speciale borstelmachines. Stel dat er een evenement
is geweest, wie is er dan verantwoordelijk voor de schoonmaak? Vraag je dit aan bij de gemeente of moet
je dit zelf doen? En zo ja, bij wie kun je toegang krijgen tot de machines?
– Over het gebruik van de borstelmachines moet contact opgenomen worden met Stadsbeheer. Zie voor
contactgegevens onderaan dit document.

Vragen m.b.t. de stroompunten
11. Blijven de stroompunten vrij?
– Ja er zitten openingen in The Giant boven de stroompunten. De punten zijn wel bedekt met kunstgras. Dit
kunstgras is vastgemaakt met klittenband.
12. Is het zichtbaar waar ze zitten?
– De stroompunten zijn zo goed mogelijk verstopt. In de bijlage zit een kaart waarop staat aangegeven waar ze
zitten. Mocht je ze niet kunnen vinden, vraag het dan aan één van de contactpersonen onderaan dit document.

Vragen m.b.t. schade
13. Stel er is schade aan de grasmat, bij wie meld je dat?
– Schade meld je bij Stadsbeheer, zie voor contactgegevens onderaan dit document
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14. En wat is de procedure?
– Voorafgaand aan het event wordt een voorschouw gedaan met de Gemeente Rotterdam. Na afloop wordt met
een naschouw bekeken of er schade is ontstaan. Per schade wordt apart bekeken hoe er gehandeld moet
worden. Kleine schades zijn gemakkelijk te verhelpen. Bij grote schade worden de kosten in kaart gebracht en
deze worden doorberekend.
15. Wat gebeurt er met het kunstgras als mensen sigaretten uitstampen op het gras?
– Als een smeulende sigaret wordt uitgedrukt in het kunstgras levert dit lichte schade op. De grassprietjes smelten
dan weg of aan elkaar. Het is dus beter dat dit niet gebeurt. Helemaal te voorkomen is dit net. Het plaatsen van
asbakken tijdens een evenement kan helpen. We vragen je dus om geen sigaretten uit te drukken in het
kunstgras. Mocht dit gebeuren dan maken we er geen werk van. Mocht iemand moedwillig met een sigaret The
Giant gaan bewerken, dan is het een ander verhaal.
16. Als kunstgras loskomt tijdens een evenement, wat kan de organisator het beste doen? Zelf een
oplossing bedenken of contact opnemen met het Flying Grass Carpet team?
– Neem meteen contact op met het Flying Grass Carpet team. We hebben alle expertise in huis om het te
verhelpen. Ga niet zelf een oplossing verzinnen.
Algemene do's en don'ts betreffende The Giant
– The Giant kan veel hebben, maar wij vragen je er voorzichtig mee om te gaan. Dus geen zware dingen draaien
en trekken. Bij twijfel neem contact met ons op.

Contactpersonen
Stadsbeheer Gemeente Rotterdam
Aart Schutte
06-53320775
a.schutte@rotterdam.nl
Vereniging Verenigd Schouwburgplein
Majorie van der Windt-Veit
06-26388053
Flying Grass Carpet Team
Bart Cardinaal, Nadine Roos & Eddy Kaijser
06-47792788
06-43989119
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