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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 zette een groep buren ‘Wijkinitiatief Kat
uit de Gracht’ (KUG) op, na de zoveelste kattenverdrinking in het
voorjaar van 2009.
• Met toestemming van de gemeente en het Hoogheemraadschap
hing KUG kattenklimtouwen aan de hoge kades. Ook werden als
alternatief drijvende eilanden op zgn. hotspots (risicovolle locaties)
geplaatst.
• Maar KUG wil liever voorkómen dat katten te water raken. Daarom
wordt via de website en de (sociale) media veel aandacht besteed
aan voorlichting en preventie: hoe houd je als eigenaar je kat op
het droge? Want het blijkt in héél Nederland een probleem te zijn!
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De KUG-formule werkt!
• Drie jaar na de start van het wijkinitiatief zijn
er al tientallen katten levend uit de Leidse
grachten gekomen. De helft hiervan is door
alerte omstanders gered.
• Bovendien zijn er beduidend minder katten te
water geraakt dan vóór het bestaan van KUG.
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Bekend probleem?
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 aan de slag
gegaan met kattentrapjes, vlotjes of
reddingsboeien? Daar zijn gemeenten
vaak niet zo blij mee, ze halen ze tot
grote frustratie van de eigenaren zelfs
vaak weg! Met de gecombineerde KUGformule van voorlichting, preventie, kattenklimtouwen en/of
drijvende eilanden zijn daarentegen al prima resultaten geboekt.
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Toestemming
In Leiden verleenden de gemeente en het Hoogheemraadschap van
Rijnland toestemming voor de reddingsmiddelen. Het is echter wel
zo, dat in iedere gemeente andere regels gelden. Vraag daarom
altijd eerst om toestemming voordat u een redmiddel plaatst!
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Wilt u uw eigen woonomgeving
ook veiliger maken voor uw kat?
Gebruik de KUG-formule!
Op de pagina ‘oorzaken en
oplossingen’ vindt u informatie
over de manieren waarop u uw
kat uit het water kan houden.
In diverse steden heeft KUG
inmiddels al ervaring opgedaan met reddingsmiddelen:
Kattenklimtouw aan de Blekerskade, Leiden
voorbeelden staan op de site.
Op www.katuitdegracht.nl ‘Zelf aan de slag’ vindt u een
stappenplan om zo nodig zelf een KUG-wijkinitiatief te starten.
Verder staat er nog veel meer informatie bij o.a. ‘downloads’.
In steeds meer steden is al een lokale KUG actief, misschien
ook al bij u in de wijk! Die informatie staat ook op de KUG-site.
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• KUG is géén stichting en heeft
geen commercieel doel.
• De vrijwilligers delen hun
kennis graag met anderen, met
als doel kattenverdrinkingen in
het hele land te minimaliseren.
• Sponsoring en donaties in
natura zijn zeer welkom, om
nieuwe lokale initiatieven te
kunnen ondersteunen.
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Meer informatie en downloads:
www.katuitdegracht.nl
info@katuitdegracht.nl
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Postadres: Landelijk Coördinator
KUG, Kijfgracht 12, 2312 RZ
Leiden.

© Halbe Nicolai

Postadres: Landelijk Coördinator
KUG, Kijfgracht 12, 2312 RZ
Leiden.

KUG is per e-mail uitstekend te
bereiken (en dus niet telefonisch).
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