Kat uit de Gracht heeft (samen met de
melders) al dertien verschillende
oorzaken ontdekt voor te water
gerakingen en de daaropvolgende
verdrinkingen van katten in grachten,
singels en sloten. Oplossingen z.o.z.

Zeven keer te water geraakt
'door de kat zelf veroorzaakt'
(al zou de eigenaar best een oogje in het zeil
kunnen houden!)
7. Nieuwsgierigheid
naar veranderingen
in de omgeving,
waardoor risico’s
worden genomen

Tips? Mail ze naar info@katuitdegracht.nl

Zes keer te water geraakt door
oorzaken waaraan de kat
niets kan doen:

Foto: Het Leidsch
Katblad.blogspot.com

8. Water drinken
op gevaarlijke
plekken

1. Schrik
- rond Oud & Nieuw
- loslopende honden
- andere/vreemde kat
- knalpot
- snelle auto’s op
smalle gracht
- onweer

9. Hormonen
voortplantingsdrift,
territorium
verdedigen e.d.

2. Ziekte en/of
ouderdom
sneller verlies van
evenwicht op de rand
van de kademuur

Foto: Het Leidsch
Katblad.blogspot.com

10. IJswandelen
op te dun ijs op
bevroren grachten,
sloten e.d.

3. Harde wind
katten lopen het liefst
aan de rand van de
kade – en daarmee
het risico de gracht in
geblazen te worden

(het is vaak eerder wél goed
gegaan)

11. Jachtinstinct
volgen
- waardoor risico's
worden genomen
- bijvoorbeeld te dicht
langs de kademuur
lopen

4. Kattenmepper
(dier) vaak een
ongecastreerd
exemplaar
Foto: Het Leidsch
Katblad.blogspot.com

12. Krooswandelen
een krooslaag aanzien
voor gras
(vaak geboeid door (jonge)
watervogels waagt de kat
een sprong)

13. Randjerollen
dat doen katten op de
gekste plekken en ze
raken ervan in trance
(als het aan de rand van
de gracht gebeurt, kan de
kat pardoes in het water
rollen

5. Kattenmepper
(mens)
Dat zegt genoeg…
foto: jeugdsentimenten.net

6. Uitglijden
op een gladde
walkant of brug;
door mos, ijzel e.d.

Zelf ook een bijdrage
voor dit oorzaken- en
oplossingendocument?
Mail ons!
info@katuitdegracht.nl
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Kat uit de Gracht heeft (samen met de melders) ook een flink aantal oplossingen
bedacht ter voorkoming van te water gerakingen in grachten, singels en sloten.
Oorzaken z.o.z.

Tips? Mail ze naar info@katuitdegracht.nl

1. Schrik
katten lopen
dolgraag aan de
rand van de
kademuur. Als ze
plots schrikken, is
een misstap snel
gemaakt

- kat binnen houden
- baasjes aanspreken
op de aanlijnplicht
- bestuurders
aanspreken
- erbij blijven als kat
naar buiten gaat

2. Ziekte en/of
ouderdom
sneller verlies van
evenwicht op de
rand van de
kademuur

- gezondheidscheck
bij de dierenarts
- medicijnen
- kat alleen onder
begeleiding naar
buiten laten
- kat binnenhouden

3. Harde wind
Katten lopen het
liefst aan de rand
van de kade – en
daarmee het risico
de gracht in
geblazen te worden
4. Kattenmepper
(dier) vaak
ongecastreerd

5. Kattenmepper
(mens)
Moedwillig worden
katten soms de
gracht in gejaagd

- kat alleen onder
begeleiding naar
buiten laten
- kat binnenhouden
bij windkracht 6 of
hoger (afh. van de
lokale situatie)
- gesprek met de
eigenaar over
situatie
- indien zwerfkat:
buitendienst
Dierenbescherming
inschakelen
- laten castreren/
steriliseren
- sociale controle
- wijkagent
inschakelen
- gebruik van
Buurtlink e.d. om
bewustwording te
creëren

8. Water drinken
op gevaarlijke plekken
- emmertje
(grachten-)water
aanbieden
- i.o.m. instanties een
klimtouw of ander
hulpmiddel op
de hotspot plaatsen
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9. Hormonen
voortplantingsdrift,
territorium
verdedigen e.d.

10. Jachtinstinct
- waardoor risico's
worden genomen
- bijvoorbeeld te dicht
langs de kademuur
lopen

- dier zo jong
mogelijk ‘laten
helpen’
- gesprek met de
eigenaar over
voordelen
castratie/sterilisatie
- de kat al jong leren
gebruik te maken
van een
kattenklimtouw (of
ander redmiddel)

11. IJswandelen
op te dun ijs op
bevroren grachten,
sloten e.d.
(het is vaak eerder wél
goed gegaan, de kat
weet dus niet beter)

- kat alleen onder
begeleiding naar
buiten laten
- kat binnenhouden
in ijsperiode
- eigenaar
aanspreken op
ijswandelend dier
- ogen op steeltjes
- Zwem- en
zelfredzaamheidservaring laten
opdoen (erbij blijven

6. Uitglijden
Langs het randje
lopen als het ook
nog eens spekglad
is…

- mos of algaanslag
verwijderen met de
hogedrukspuit
- bij ijzel de kat
binnenhouden
- of alleen onder
begeleiding naar
buiten

12. Krooswandelen
een krooslaag aanzien
voor gras; vaak
geboeid door (jonge)
watervogels waagt de
kat een sprong

7. Nieuwsgierigheid naar
veranderingen in de
omgeving,
waardoor risico’s
worden genomen

- zelf de situatie
inschatten
- i.o.m. buren en
instanties
(tijdelijk)
kattenklimtouw of
ander redmiddel
aanbieden op
de hotspot

13. Randjerollen

als het een keer mis gaat
en het dier een uitweg
wijzen, bijv. een
kattenklimtouw of ander
redmiddel)

- Zwem- en
zelfredzaamheidservaring laten
opdoen (erbij blijven
als het een keer mis gaat
en het dier een uitweg
wijzen, bijv. een
kattenklimtouw of ander
redmiddel)

