Kat uit de Gracht.nl
Informatiefolder voor Dierenambulances
Kat uit de Gracht helpt én houdt katten op het droge
In veel waterrijke wijken in Nederland verdrinken katten na een val in het
water. In Leiden werd ‘Wijkinitiatief Kat uit de Gracht’ (KUG) opgericht, om
te proberen dit te voorkomen.
• Met toestemming van de gemeente en het Hoogheemraadschap hing
KUG kattenklimtouwen aan de hoge kades. Ook werden als alternatief
drijvende eilanden op hotspots (risicovolle locaties) geplaatst.
• KUG geeft bovendien het hele jaar door voorlichting en tips hoe
eigenaren hun katten op het droge kunnen houden (z.o.z).
Succesformule!
• Deze combinatie-aanpak heeft succes: in Leiden zijn sinds de start van KUG, in drie wijken al
tientallen katten levend uit de grachten gekomen.
• Dat komt door het gecombineerde aanbod van voorlichting, preventie, reddingsmiddelen én doordat
de helft van de zwemmende katten met de hand door alerte omstanders is gered.
• Dankzij de aandacht voor de verdrinkingsproblematiek van katten in deze waterrijke stad, is er dus
meer kennis en een verhoogde waakzaamheid bij bewoners ontstaan – zo zijn er al beduidend
minder katten in het water gevallen dan vóór de start van het wijkinitiatief.
Ook in andere steden verdrinken té vaak katten
• Katteneigenaren mogen de succesformule van KUG natuurlijk
ook in hun eigen stad toepassen!
• KUG geeft op de website volop tips en adviezen voor het
aanpakken van de lokale hotspots.
• KUG wordt hierbij ondersteund door o.a. de Partij voor de
Dieren, de Dierenbescherming, de stichting NDG, Stichting
Dierenlot en de Federatie Dierenambulances Nederland.
KUG adviseerde al een flink aantal wijkinitiatieven in Nederland:
• O.a. in Almere, Amersfoort, Delft, Edam, Groningen, Hoorn,
Leiden, Utrecht en Vinkeveen.
• Bovendien komen er nog maandelijks nieuwe meldingen en
informatieverzoeken binnen vanuit het hele land.
• In enkele van deze steden met acute hotspots, zijn bewoners
overgegaan tot het opzetten van een lokale KUG-afdeling. Zij
pakken het probleem aan in goed overleg met de instanties.
Hotspots traceren a.d.h.v. meldingen
• KUG wil graag inzicht krijgen in de ‘hotspots’ in waterrijke steden: locaties die extra gevaarlijk
blijken voor katten. Maar daarvoor hebben we wel meldingen nodig!
• We hopen dat u, de Dierenambulance-vrijwilliger, gebruik wil maken van onze meldingspagina op
www.katuitdegracht.nl als u weer eens een ‘natte kat’ (verdronken dan wel zwemmend) uit het
water heeft gehaald.
Cijfers en locaties nodig als bewijs
• Aan de hand van de locaties en aantallen die u doorgeeft, kan
KUG bewijzen dat er in een bepaalde wijk hotspots zijn.
• Daar kunnen actieve bewoners dan iets aan doen.
Allereerst door te proberen de oorzaak te achterhalen en weg
te nemen, maar als dat niet werkt, uiteindelijk met
kattenklimtouwen of drijvende eilanden.

Alle informatieflyers en -folders zijn ook
te downloaden vanaf de site!
Kater Melvin redde zichzelf via een watertuintje
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Wat kunt ú doen om eigenaren te helpen?


Wilt u hen wijzen op het bestaan van KUG?
Er staan op de site veel tips over hoe zij hun kat uit de
gracht kunnen houden.



Zou u KUG-informatieflyers willen geven aan katteneigenaren, als ze meer willen weten?

 Als u om verdrinkingscijfers en/of –locaties wordt
gevraagd, wilt u die dan alstublieft doorgeven?

Of deze gegevens naar KUG doormailen?
KUG legt graag de nadruk op het voorkómen van te
watergerakingen: U kunt bewoners misschien wel een paar
tips geven om hun katten op het droge te houden!



Dierenambulance Alphen brengt poes Cato thuis.

Voorbeeldtips:
•
•
•
•

Houd de kat binnen bij onweer, ijs op de gracht, harde wind, dichte kroosvorming en vuurwerk.
Of loop (in bovenstaande gevallen) even buiten met de kat mee en haal hem daarna weer binnen.
Zet een bakje drinkwater aan de waterkant, zodat de kat niet over de rand hoeft te hangen.
Laat kater en/of poes castreren én chippen.

Voorlichting en uitwisseling van ervaringen en tips
KUG wil niet heel Nederland vol hangen met kattenklimtouwen; preventie en
voorlichting zijn véél belangrijker. KUG heeft al meer dan 15 oorzaken voor te
water geraken ontdekt, en we zijn erg benieuwd naar uw ervaringen en tips!
Bewoners moeten overleggen met instanties
Omdat er wel toestemming verkregen moet worden voor maatregelen zoals kattenklimtouwen,
benadrukt KUG het belang van goed overleg met instanties (zoals de gemeente en het
Hoogheemraadschap). Er is om die reden ook een informatiefolder ontwikkeld voor instanties, zodat
zij weten welke vragen zij kunnen verwachten van bewoners.
Streefdoelen van Kat uit de Gracht:
M.b.v. voorlichting en preventie een structurele
vermindering realiseren van het aantal kattenverdrinkingen in Nederland.
Dit doen we d.m.v. het informeren van eigenaren over
maatregelen die zij zelf kunnen nemen om ‘hun
katten uit de gracht te houden’.
•

Het ontdekken en zo mogelijk wegnemen van de
oorzaak/oorzaken van de te watergerakingen m.b.v.
meldingsformulieren op katuitdegracht.nl.

•

Met toestemming van instanties katten een verhoogde
overlevingskans bieden na een val in de gracht,
d.m.v. het aanbrengen van o.a. kattenklimtouwen of
andere redmiddelen op ‘hotspots’.

•

Het belang benadrukken van het laten
castreren en steriliseren van katten.

•

Samenwerken met bewoners, instanties
(sociale) media om deze doelen te bereiken.

•

Een landelijk netwerk opzetten van Kat uit de
Gracht, met hulp van bewoners, lokale en landelijke
instanties.
Een lijst van sponsors en ondersteunende
instanties vindt u op onze website.
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Wie zijn wij?
• Kat uit de Gracht helpt vanuit Leiden
KUG-wijkinitiatieven in de rest van
Nederland.
• KUG is géén stichting en heeft geen
commercieel doel.
• Door sponsoring en donaties in natura
is KUG in staat om initiatieven te
steunen om katten in heel Nederland
voor een verdrinkingsdood te
behoeden.
Meer informatie en downloads
www.katuitdegracht.nl
info@katuitdegracht.nl
Postadres: Landelijk Coördinator KUG,
Kijfgracht 12, 2312 RZ Leiden.
KUG is per e-mail uitstekend te bereiken.
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