Persbericht Kat uit de Gracht-Alkmaar, 10 februari 2015

Scheepstouw redt katten uit de gracht
DFDS Seaways en DFDS Logistics doneren zo’n 700 meter scheepstouw, afkomstig van
de Finlandia Seaways aan de Nederlandse organisatie “Kat uit de Gracht”. Zij hangen
deze touwen aan hoge kademuren om katten te helpen weer op het droge te klimmen
als ze per ongeluk in het water zijn gevallen.
De trossen zijn maandagmiddag geladen in een DFDS Logistic vrachtwagen en
dinsdagochtend gelost in Alkmaar op het terrein van Edison Express, waar zij met open
armen zijn ontvangen door Ilonka en Kitty, de plaatselijke vrijwilligers van Kat uit de
Gracht uit Heerhugowaard en Alkmaar.
Reeds 600 meter “kattenklimtouw”
De scheepstouwen worden opgehangen aan grachten in steden en bieden als
zogenaamde kattenklimtouwen een ontsnappingsroute uit het water indien een kat (of
een ander dier) in het water valt. Er hangt al zo’n 600 meter scheepstouw van DFDS
Seaways aan de grachten. De eerste batch van 220 meter werd gedoneerd in 2011 door
de crew van vrachtschip Suecia Seaways. Hun scheepstouwen hangen nu in Hoorn.
Sinds ‘Kat uit de Gracht’ in Hoorn actief is, zijn door de combinatie van voorlichting en
kattenklimtouwen er minder katten verdronken en is de veiligheid verbeterd. Afgelopen
herfst heeft de crew van ferry Princess Seaways nog eens 300 meter aan touw
gedoneerd.
Over DFDS
DFDS is een Europees transportbedrijf met twee divisies.
DFDS Seaways biedt ferry cruises en vrachtvervoer op de
Noordzee, Baltische Zee en het Kanaal. DFDS Logistics
biedt haar klanten logistiek, warehousing en wegtransport
naar tientallen Europese landen. Voor meer informatie,
bezoek: www.dfds.com
Over Kat uit de Gracht
Kat uit de Gracht probeert via voorlichting, lokale initiatieven en zo nodig met
hulpmiddelen zoals kattenklimtouwen of drijvende eilanden, katten in waterrijke wijken
op het droge te krijgen en te houden. Meer informatie vindt u op www.katuitdegracht.nl.
Hadden we de afgelopen maand te maken met de belangrijkste oorzaak voor verdrinking
in de winter, n.l. ijswandelen (katten gaan brutaal het te dunne ijs op en zakken er
doorheen), nu het warmer wordt krijgen zij lentekriebels en gaan stoeien langs de
waterkant. Ook dat levert potentieel gevaar op.
Er bestaan nóg een dozijn oorzaken waarom katten te water raken! U vindt ze op de
website, met oplossingen.
Mensen die de laatste jaren hun kat door verdrinking zijn kwijtgeraakt of zwemmende
katten hebben gered, kunnen dit melden op:
www.katuitdegracht.nl/meldingspagina

Hoe werkt een kattenklimtouw?
Klik op de link voor het filmpje op
YouTube:
http://youtu.be/kvJWAZvWreQ

