Kat uit de Gracht.nl
Bewonersfolder ‘Zelf aan de slag’
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.
Voor buurtbewoners van de Havenwijk in Leiden was de maat vol, toen zij begin 2009 voor de
tweede keer in korte tijd een verdronken kat uit het water haalden.
Om herhaling te voorkomen, richtten ze in mei 2009 het wijkinitiatief
‘Kat uit de Gracht’ (KUG) op.
KUG bedacht de kattenklimtouwen: stevige scheepstouwen die in
fraaie bogen langs de kant hangen en waarlangs katten op het droge
kunnen klimmen.
KUG ontdekte bovendien al acht oorzaken van tewatergerakingen,
zoals ijswandelen en schrik door vuurwerk. Mede doordat bewoners
hierover actief zijn voorgelicht, is het aantal kattenverdrinkingen in
Leiden duidelijk gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.
Kattenklimtouwen werken!
Anderhalf jaar na de start zijn er al elf Leidse katten gezien, die een nat pak hebben
overleefd door met behulp van een touw uit de gracht te klimmen.

Kattentrapjes worden tot frustratie van de eigenaar
vaak weggehaald door de gemeentereiniging.

Zelf actie ondernemen
Heeft u in uw wijk of stad ook ervaring met katten die
vaak te water raken of zelfs verdrinken, en wilt u hier
iets aan doen?
Bent u misschien al eerder aan de slag gegaan met
kattentrapjes, reddingsboeien of vlotjes?
Daar is de gemeente meestal niet zo blij mee!
Ze raken los en leveren gevaar op voor de
pleziervaart en de gemalen.
Kattenklimtouwen zijn een sierlijke en praktische
oplossing, waarmee in Leiden al prima resultaten zijn
geboekt. U moet er echter wel toestemming voor
vragen én krijgen. Wil uw gemeente niet aan het
kattenklimtouw? Probeer dan of grootmazig gaas
op hotspots wel tot de mogelijkheden behoort!

Toestemming en Touwen in Leiden
In Leiden verleenden de gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland toestemming
voor het ophangen van de touwen. Touwsponsors zoals Touwhuis van Adrichem uit
Alblasserdam, Connexxion Water en Fugro leverden gratis honderden meters touw.
Wij helpen u graag met uw lokale ‘KUG’
Bent u geïnspireerd geraakt door Kat uit de
Gracht?
In Leiden hebben we door de uitstekende
samenwerking met instanties en touwsponsors
inmiddels veel ervaring opgedaan. We helpen u
dan ook graag met informatie en tips, via deze
folder en onze website katuitdegracht.nl.
Let op:
In diverse steden is al een lokale KUG actief! Zie onze website.
Op p. 2 en 3 van deze folder staat een ‘stroomschema’ dat u als handleiding kunt gebruiken
bij het opzetten van een lokale Kat uit de Gracht.
Iedere wijk of stad die meedoet krijgt een pagina op onze website ter verhoging van de
professionaliteit en bereikbaarheid, omdat instanties én wijkgenoten natuurlijk ook op de
hoogte willen blijven van de ontwikkelingen. Bovendien kunt u in Leiden een paar klimtouwen
komen halen, als u zelf nog geen touwsponsor heeft gevonden!
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Meldingen van hotspots
Katten die te water zijn geraakt kunnen via
onze digitale meldingspagina doorgegeven
worden. Hiermee worden de ‘hotspots’ per stad
duidelijk: locaties waar katten vaker dan
gemiddeld te water raken.
Als de oorzaak niet te achterhalen en weg te
nemen is, wordt er, afhankelijk van de
afspraken in die stad, in overleg met de
melder(s) en de contactpersoon bij de
gemeente, een kattenklimtouw opgehangen.

Kattenklimtouw aan de Blekerskade, Leiden
(reeds één kat mee gered!)
Wie zijn wij?
Kat uit de Gracht werkt met vrijwilligers en heeft
geen commercieel doel.
Door sponsoring en donaties in natura zijn we in
staat om vanuit Leiden elders in Nederland
initiatieven te steunen om katten voor een
verdrinkingsdood te behoeden. Wij zijn goed
bereikbaar per e-mail.
Overig foldermateriaal
Voor bewoners zijn er ook kleine flyers gemaakt.
Er zijn ook speciale dierenambulance- en instantiefolders te downloaden of per post te bestellen.
Meer informatie
www.katuitdegracht.nl
info@katuitdegracht.nl
Postadres:
Kijfgracht 12, 2312 RZ Leiden
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Kat uit de Gracht wordt mede mogelijk gemaakt door:

Halbe Nicolai.nl
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