Kat uit de Gracht.nl
Informatiefolder voor instanties
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, om dit te proberen te voorkomen.
In deze folder vindt u informatie over de aanpak van
dit probleem en hoe u bewoners hierbij kunt helpen.
Want ook in uw stad verdrinken nog wel eens katten
na een val in een diepe gracht, vaart of sloot.
• Na overleg en met toestemming van de gemeente en het
Hoogheemraadschap,
hingen
bewoners
in
Leiden
kattenklimtouwen aan de hoge kades.
• Ook werden als alternatief drijvende eilanden op
hotspots (risicovolle locaties) geplaatst.
• KUG geeft bovendien voorlichting hoe eigenaren hun
katten op het droge kunnen houden.

Kattenklimtouw aan de Blekerskade, Leiden

De KUG-formule werkt!
• 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 en 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 duidelijk meer kennis
en een verhoogde waakzaamheid bij bewoners ontstaan.

Kater Melvin redde zichzelf m.b.v. een watertuintje

Ook in andere steden verdrinken té vaak katten
• Na publicaties over het succes van KUG in Leiden, is gebleken dat dit probleem in veel meer
steden speelt.
• Natuurlijk mag iedereen met de formule van KUG aan de slag, als dit kattenlevens redt!
• Daarom zijn er al in een groot aantal andere steden vergelijkbare wijkinitiatieven opgestart.
• KUG wordt hierin ondersteund door o.a. de betreffende gemeentebesturen, lokale afdelingen van
de Dierenbescherming en de Partij voor de Dieren, de Federatie Dierenambulances Nederland,
Stichting Dierenlot en de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren.
Goede afspraken: geen problemen
• Door goede afspraken met KUG zijn er tot op heden nog geen nadelige situaties
ontstaan door de touwen of drijvende eilanden – de gemeente Leiden krijgt zelfs
complimenten van de pleziervaart: de touwen beschermen de lak van de
aangemeerde boten! En diverse diergroepen zijn erg blij met de drijvende tuinen.
• De meeste trossen nemen bovendien na een tijdje de kleur aan van de waterkant.
• Indien genoemde redmiddelen niet mogelijk zijn in uw gemeente, is het
monteren van grootmazig gaas aan de kademuren t.h.v. de hotspots ook een
optie. Gaas is minder in het oog springend maar nét zo effectief.
Kattentrapjes, boeien en vlotjes…
Ontvangt u signalen dat er in uw stad ook plekken zijn waar katten geregeld te water raken en
zelfs verdrinken (zgn. hotspots)?
• Vaak zijn eigenaars die hun kat verloren, zelf al aan de slag gegaan met kattentrapjes of vlotjes.
Die kunnen echter wegrotten of losraken. Daarom stelt KUG voor om (degelijk gemonteerde)
kattenklimtouwen en/of professionele drijvende tuinen (floatlands) te plaatsen.
• Met behulp van de informatiefolder ‘Zelf aan de slag’ kunnen bewoners in overleg gaan met
instanties om samen tot een oplossing komen.
•
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Wat merkt u van KUG in uw stad?
• Per stad is één KUG-vrijwilliger het centrale aanspreekpunt voor
alle instanties waarmee wordt overlegd.
• U kunt deze contactpersoon altijd contacteren met uw vragen of
opmerkingen. Dit gaat het gemakkelijkst per e-mail,
via [uw stad]@katuitdegracht.nl of via info@katuitdegracht.nl.
• Deze contactpersoon zal uw vragen zo goed mogelijk
beantwoorden.
• Ook zal de contactpersoon met u overleggen wat de wensen van
KUG zijn op de betreffende hotspot(s).
• Samen kunt u dan een geschikte oplossing bedenken, zoals het
plaatsen van een redmiddel gecombineerd met voorlichting.
• Iedere KUG-stad heeft één of meerdere eigen pagina’s op de
website, waarop de lokale meldingen en ontwikkelingen worden
bijgehouden. Die kunt u uiteraard ook raadplegen!
• KUG richt het grootste deel van haar activiteiten op voorlichting,
en dus niet op het volhangen van de kades met kattenklimtouwen!
• De lokale KUG is en blijft (samen met de bewoners) aansprakelijk
voor onderhoud en controle van de aangebrachte reddingsmiddelen.
Daar mag u de contactpersoon dus altijd op aanspreken.
Uw hulp aan Kat uit de Gracht:
• Indien bij u bekend: verdrinkingscijfers en –locaties
doorgeven; m.b.v. die cijfers kunnen hotspots getraceerd
worden.
• Meedenken over het wegnemen van de oorz(a)ak(en) van
te watergerakingen.
• Faciliteren van contact tussen de diverse instanties en KUG.
• Zo nodig een -voor die locatie adequaat- redmiddel (laten)
plaatsen of hiervoor toestemming geven.
• Ook is het subsidie voor voorlichtingsfolders en/of
reddingsmiddelen zeer welkom.
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Wie zijn wij?

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. de
meldingen op de website.

•

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

•

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

•

Samenwerken met bewoners, instanties
én de (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 overzicht van sponsors en ondersteunende instanties
vindt u op onze website.
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• KUG is géén stichting en
heeft geen commercieel
doel.
• De vrijwilligers delen hun
kennis via de website
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.
Meer informatie en downloads:

www.katuitdegracht.nl
info@katuitdegracht.nl
Postadres: Landelijk
coördinator KUG,
Kijfgracht 12, 2312 RZ
Leiden.
KUG is per
te bereiken.
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