Kat uit de Gracht bracht in kaart waarom katten in het water kukelen.
1. Schrik
- rond Oud & Nieuw
- loslopende honden
- andere/vreemde kat
- knalpot
- snelle auto’s en fietsers
- onweer

9. Nieuwsgierigheid
- naar veranderingen in de
omgeving, waardoor risico’s
worden genomen
- naar objecten in het water

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

10. Water drinken
- op ‘gevaarlijke’plekken
- of waar de waterstand is
verlaagd
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3. Harde wind
katten lopen het liefst aan de
rand van de kade – en
daarmee het risico de gracht
in geblazen te worden

11. Hormonen
- lentekriebels
- voortplantingsdrift
- territorium verdedigen e.d.

4. Kattenmepper (dier)
- een ongecastreerd dier
- een verwilderd dier

12. IJswandelen
op te dun ijs op bevroren
grachten, sloten e.d.
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- het is vaak eerder wél goed
gegaan
- mensen gingen er ook op

5. Kattenmepper (mens)
Geen beelden van aanwezig.

13. Jachtinstinct volgen
waardoor risico’s worden
genomen,
- zoals te dicht langs de
kademuur lopen of
- ’hengelen’ naar watervogels

6. Uitglijden
op een gladde walkant of
brug, door:
- ijzel
- mos
- glibberig hout

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

7. Nieuwe beschoeiing
Behalve dat dit voor extra
nieuwsgierigheid bij katten
zorgt, denken aannemers
noch bewoners aan het
gemis van ‘opstapjes’ die in
de oude kademuren zaten.

15. Randjerollen

8. Binnenbocht afsnijden
Gewoon, omdat het
makkelijk is, of de kortste
weg, of omdat de kat
afgeleid is, of opgejaagd
wordt. Een misstap is snel
gemaakt.

16. Bootjevaren
Op een warm dekzeil liggen
of vanaf een boot op
onderzoek uit gaan. Een
schommeling of schrik
veroorzaakt een uitglijder.

dat doen katten op de gekste
plekken en ze raken ervan in
trance (als het aan de rand
van de gracht gebeurt zoals
in een plantenbak met kattenkruid, kan de kat pardoes in het
water rollen
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