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1.

Samenvatting

Sinds wijkinitiatief Kat uit de Gracht in mei 2009 in Leiden is gestart, zijn er al meer
dan 35 katten op enigerlei wijze uit de Leidse wateren gekomen.
In drie wijken wordt nu de ‘KUG-formule’ gebruikt: voorlichting geven aan eigenaren
i.c.m. het bieden van klimmogelijkheden t.h.v. hotspots in en aan Leidse grachten.
Minimaal de helft van de zwemmende katten is door alerte voorbijgangers
gered. KUG denkt dat dit het resultaat is van de ruime aandacht die aan dit fenomeen
is besteed.
Omdat er in dezelfde periode ook weer een twintigtal dieren verdronken, blijven we
waakzaam en treffen we zo nodig extra maatregelen op hotspots.
Ons belangrijkste speerpunt is voorlichting: we zorgen er liever voor dat er helemáál
geen katten meer in het water vallen. Door het succes van de combinatie van
voorlichting, voorzorgsmaatregelen zoals kattenklimtouwen en drijvende eilanden én
de bijbehorende media-aandacht, is KUG landelijk al zeer bekend aan het worden.
In acht steden zijn inmiddels lokale KUG-afdelingen opgezet door actieve bewoners.

2.

De streefdoelen van Kat uit de Gracht zijn:

1. Voorlichting geven
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’.
2. Meldingen verzamelen en oorzaken wegnemen
Het ontdekken en zo mogelijk wegnemen van de oorzaak/oorzaken van de te
watergerakingen m.b.v. het centrale meldingsformulier op katuitdegracht.nl.
3. Kattenklimtouwen of watertuinen plaatsen
Met toestemming van instanties katten een verhoogde overlevingskans bieden na een
val in de gracht, d.m.v. het aanbrengen van kattenklimtouwen, watertuinen of andere
reddingsmiddelen op ‘hotspots’.
4. Samenwerken
Samenwerken met bewoners, instanties én de media om deze doelen te bereiken.
5. Chippen en castratie promoten
Het belang van het laten chippen, castreren en steriliseren van katten benadrukken.
6. Landelijk netwerk
Een landelijk netwerk opzetten van Kat uit de Gracht, met hulp van bewoners, lokale
en landelijke instanties.
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3.

Meldingen, resultaten en voortgang

Het is voor ons van groot belang te weten wáár de katten regelmatig in het water
vallen, zodat lokale bewoners, begeleid door KUG, actie kunnen ondernemen.

3a. Meldingen via het digitale meldingsformulier
Het digitale meldingsformulier is inmiddels al zo’n 200 keer ingevuld, zowel voor het
melden van natte katten in Leiden als voor overige KUG-steden.
Omdat KUG af en toe tips krijgt van melders, over verbeterenpunten in het
meldingsformulier, wordt dit ca. twee keer per jaar aangepast.

3b. Meldingen overig
We krijgen ook ‘groepsmeldingen’ binnen van dierenambulances, zoals uit Delft, Amersfoort en Amsterdam.
Zij melden dan meerdere incidenten tegelijk, vaak via een
apart e-mailbericht. KUG is heel blij met deze informatie,
het maakt ons duidelijk waar de hotspots zijn.

3c. Meldingenoverzicht
Op de website vindt u per KUG-stad een overzicht van alle meldingen die zijn
binnengekomen. Deze overzichten worden periodiek bijgewerkt.
De overzichtskaartjes geven per stad duidelijk aan waar de hotspots zijn (dat zijn de
locaties waar veel katten te water geraken).
Er wordt in de meldingen-updates onderscheid gemaakt tussen verdronken en geredde
dieren.
Die laatste categorie is weer onderverdeeld in:
- gered door omstanders
- gered m.b.v. een KUG-reddingsmiddel (kattenklimtouw/watertuin)
- de zwemmende kat heeft zichzelf gered via bv. een bootje, in de gaten gehouden
door omstanders.

4.

Voorlichting werkt!

KUG-Leiden is bijzonder tevreden met de behaalde
resultaten: er zijn minder verdronken katten en er
worden steeds meer zwemmende katten gered door
omstanders.
Mede door de voorlichtingscampagne over de
gevaren van ijswandelen, vermoeden wij dat
eigenaren hun katten binnen hielden. En dat als
gevolg daarvan, er minder katten door het ijs zijn
gezakt dan in voorgaande jaren.
Door dit bemoedigende resultaat in Leiden, is de
ijswandelcampagne in 2010 en 2011 landelijk
uitgezet, zowel in de ‘oude’ als ‘nieuwe’ media.

4a. Al meer dan vijftien oorzaken voor
te water gerakingen ontdekt
Samen met wijkgenoten, dierenambulancepersoneel en andere betrokkenen, zijn er al
meer dan vijftien oorzaken gevonden, waarom een kat in de gracht kan belanden.
Opvallend is, dat verslaggevers altijd vragen waarom een kat van de kant af valt: ze
zijn toch zo handig? KUG kan ze nu volop voorbeelden geven!
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4b. Gevonden dieren thuisbrengen
KUG is fervent voorstander van het chippen van huisdieren.
Met de Chipreader van Virbac Animal Health zijn
in Leiden al vijf gevonden katten ‘gelezen’.
Kater Melvin was de gelukkigste, omdat zijn baasje hem
had laten chippen.

De Dierenambulance Leiden e.o. haalt opgeviste
(ongechipte) kadavers uit de Leidse Havenwijk op bij
KUG. De Dierenambulance probeert dan a.d.h.v.
opgegeven vermissingen de eigenaar te achterhalen.
Dit is een tijdrovend (en dus kostbaar) proces, terwijl
chippen zó snel gaat en helemaal niet duur is!

4c. In de Media
Met de landelijk groeiende initiatieven halen de
diverse KUG-afdelingen regelmatig de krant en
kattenmagazines zoals Majesteit en
Kattenmanieren.
Verschillende afdelingen van de
Dierenbescherming besteden regelmatig
aandacht aan lokale KUG-wijkinitiatieven in
regiomagazines.
Bijna iedere KUG-stad heeft inmiddels een
eigen ‘mediapagina’, waarop een groot deel van
de artikelen is ingescand en waarop links staan
naar filmpjes op lokale sites e.d.
Noot: het is voor de webmaster niet mogelijk om bij te blijven met alle ontwikkelingen
en publicaties. Bovendien is het belangrijk te melden, dat de media niet altijd alle
details en cijfers goed verwoorden. Heeft u specifieke vragen over aantallen
meldingen, neem dan altijd even contact op met info@katuitdegracht.nl.

4d.

Informatiefolders, andere kopij en nieuwe media

Voor zowel bewoners, instanties (zoals gemeenten) en dierenambulances zijn diverse
folders te downloaden vanaf de site. Ook kunnen de folders (tegen betaling van de
verzendkosten) kosteloos worden toegezonden.
In enkele KUG-steden zijn al flyers ontworpen die toegespitst zijn op de lokale situatie.
Bovendien sturen KUG-afdelingen kopijstukjes naar hun lokale wijkkrant, Buurtlink.nl
en bijvoorbeeld op Twitter en Facebook. Hierin vragen ze aandacht voor de
verdrinkingsproblematiek, geven voorlichting aan lezers en vertellen over de
maatregelen die zijn genomen in de wijk om katten op het droge te krijgen en te
houden.
KUG Leiden en Vathorst hebben een Twitteraccount (@KatuitdeGracht en
@KUG_Vathorst) waarop nieuwtjes worden gezet. KUG Leiden en Delft houden via een
Facebookpagina hun volgers op de hoogte van de ontwikkelingen.
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5.

Landelijk netwerk begint zich te ontwikkelen
Er zijn inmiddels KUG-initiatieven opgezet in:
- Almere
- Amersfoort: Vathorst
- Delft
- Edam
- Groningen
- Hoorn: Kersenboogerd
- Leiden
- Utrecht: Koekoeksvaart
- Vinkenveen
Meldingen en informatieverzoeken kwamen uit:
- Alkmaar
- Amersfoort: Centrum
- Amsterdam
- Bolsward
- Enkhuizen
- Houten
- Lekkerkerk
- Numansdorp
- Sneek
- Utrecht: Centrum

6.

Reddingsmiddelen

KUG heeft inmiddels in diverse steden
ervaring opgedaan met allerlei soorten en
Voor Leiden blijkt een combinatie
maten kattenklimtouw, drijvende tuinen en
van oplettende bewoners,
andere reddingsmaatregelen.
kattenklimtouwen
en drijvende
Per stad, zelfs per locatie, is de oplossing die
tuintjes zeer succesvol te zijn.
KUG-vrijwilligers moeten bedenken en
toepassen verschillend. Uiteraard is
voorlichting altijd de basis van de KUGformule!
KUG geeft tips en adviezen, maar laat de bewoners (i.o.m. instanties) zelf
uitvogelen wat de meest praktische aanpak van een hotspot is.

6a. Touwen, touwsponsors en opslag
Dat de kattenklimtouwen werken, is al meer dan een dozijn keer bewezen in Leiden.
Nieuwe touwsponsors zoals DFDS Seaways en Abeko hebben al honderden meters
touw gedoneerd. Ook Connexxion Water blijft een bron van mooie trossen.
Grote rederijen als Iskes, Stenaline en Holland America Line hebben toegezegd in de
gaten te houden of zij nog oude trossen over hebben.
Verder zijn de diverse KUG-afdelingen in het land ook zelf op zoek gegaan naar
touwsponsors. Ze regelen zelf zoveel mogelijk het vervoer en de lokale opslag van de
trossen.

6b. Drijvende tuinen
In Leiden en Groningen liggen sinds 2010 grote en
kleine watertuinen. Deze hebben bewezen dieren te
kunnen redden; niet alleen katten maar ook andere
(gewonde) dieren.
De kleine watertuinen worden ook wel ‘reddingsnestjes’
genoemd.
Ze zijn in eerste instantie bedoeld voor de watervogels
om op te broeden, maar doen ook uitstekend dienst als
reddingsvlot voor in het water belande katten.
Hiernaast een foto van kater Melvin, die door KUG in
juli 2011 van een reddingsnestje werd gehaald.
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6c.

Montagemethodes kattenklimtouwen

In Leiden werkt KUG nog met de ‘houtje-touwtje-methode’. In Hoorn gaat het al een
stuk professioneler, met op maat gemaakte mallen en beugels voor de kademuur.
In Delft echter, is het mooist ontworpen kattenklimtouw-ophangsysteem onthuld in
november 2011:

7.

Achter de schermen

7a.

De website

De website katuitdegracht.nl telt inmiddels zo’n 90 subpagina’s, inclusief de landelijk
bruikbare meldingspagina.
Voor bezoekers zijn er een aantal algemene informatiepagina’s. Uiteraard beslaat een
groot deel van de site de pagina’s ‘oorzaken en oplossingen’. Verder wordt op de site
vaak verwezen naar specifiekere pagina’s, zoals de ‘downloads’.
Op deze downloadpagina staan pdf-documenten met daarom samengevat de
informatie die ook op de website te vinden is. Denk daarbij aan de verzameling tips
hoe katten uit het water zijn te houden. Ook staat er een handleiding bij, aan de hand
waarvan men een eigen KUG-afdeling kan opzetten.
In het linkermenu kan men klikken naar de diverse KUG-afdelingen. Elke afdeling heeft
een algemene informatiepagina en een meldingen-update met hotspot-overzicht.
Indien van toepassing zijn er voor die stad ook een ‘laatste nieuwspagina’ en een
pagina die specifiek één hotspot behandelt. Ook kan er een mediapagina bij staan, met
berichten over het lokale probleem en de actie die daarop is ondernomen door de
bewoners.
Voor dierenambulances en instanties (zoals gemeente en hoogheemraadschappen) zijn
er ook aparte pagina’s. Op die manier vinden bezoekers hopelijk snel de voor hen
bedoelde informatie.

7b. Financiering, donaties en steunbetuigingen
Leiden
•
•
•

In totaal is in drie jaar tijd een bedrag van 3871,50 euro ontvangen, via de
gemeentelijke buurtcheque, giften en donaties (donaties in natura niet meegeteld).
De uitgaven bedroegen ca. 4320,48 euro.
A. Verkade heeft het resterende bedrag zelf betaald; met name voor de hulp aan
andere KUG-steden. Ze hoopt dat op één of andere manier nog terug te krijgen van
sponsors, instanties en/of donaties. Een financieel overzicht is opvraagbaar.

Amersfoort-Vathorst
•

De KUG-voucher van de gemeente Amersfoort bedroeg 3050 euro.

Hoorn-Kersenboogerd
•
•

De KUG-voucher van de gemeente Hoorn bedroeg 1500 euro.
Met de collecte die in de wijk werd gelopen, werd een bedrag van 1000,38 euro
opgehaald.
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Delft
•

Delft heeft een loterij georganiseerd tijdens de
onthulling van het eerste kattenklimtouw op 5
november 2011. Met dit bedrag kon de eerste serie
montagemiddelen worden aangeschaft.

7c.

Kat uit de Gracht een stichting?

Hier is KUG door tijdgebrek nog niet verder mee
gegaan.

8.

Overige afspraken, actiepunten & overleg

8a. Leiden
Bolle Wangen/Pincho overleden
Deze semi-zwerfkater is in februari 2012 door KUG
Foto: leidschkatblad.blogspot.com
uit de Haven gevist. Zijn plaats als dominante
buurtkater was eind 2011 al overgenomen door
minimaal één ander dier.
Die nieuwe kater is echter nog niet betrapt op het ‘in
de gracht meppen van concurrenten’, zoals Bolle
 RIP
Wangen dat deed.
We hopen dat dat zo blijft. Bovendien heeft dit dier een halsbandje en dus duidelijk
een eigenaar, die zo nodig aan te spreken is.

Extra toezicht op loslopende honden
Op 10 november 2011 joeg een loslopende hazewindhond een kat in de
Waardgracht, waarna de hond bleef blaffen naar de zwemmende kat. Door
omstanders werd de kat uit het water gehaald, waarna de hond nogmaals achter het
druipende dier aanracete.
Begin maart 2012 achtervolgde de loslopende hazewindhond wederom een kat.
Reden voor KUG om de Dierenbescherming, de wijkagent en Gemeentelijk
Opsporings Ambtenaren in te lichten. Medio maart 2012 kregen we te horen dat de
eigenaresse met haar honden uit de wijk is verhuisd. We hopen dat het probleem
met deze hond nu is opgelost, al blijven we waakzaam i.v.m. andere loslopende
honden.

8b. Amersfoort-Vathorst
Zodra er meldingen binnenkomen van
een nieuwe hotspot, zullen Mabel en Joke
bekijken wat er nodig is aan voorlichting
en maatregelen.

‘Boefie’,
de mascotte van KUG
Amersfoort-Vathorst.

8c. Hoorn-Kersenboogerd
Jacqueline en Maria hebben de situatie
goed onder controle.
Het aantal kattenklimtouwen aan de
kademuren groeit gestaag, het aantal
meldingen van natte katten daalt
duidelijk op die locaties.
Jacqueline buurtbewoners weer wijzen op
het belang van melden van natte katten
via het meldingsformulier.
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8d. Delft
Het eerste touw is in het bijzijn van een flinke groep belangstellenden op 5 november
2011 opgehangen. Er wordt momenteel druk overlegd met de instanties over
langdurige toestemming voor dit en andere kattenklimtouwen op hotspots in de stad.

8e. Utrecht
N.a.v. minimaal zeven verdronken katten aan de
Koekoeksvaart (oorzaak: nieuwe beschoeiing), heeft
de gemeente een viertal kleine vlotjes in het water
gelegd.
Deze helpen echter niet afdoende, omdat ze te klein en
instabiel zijn voor een volwassen kat. Eén kitten heeft
zich er op 5 mei 2012 wél op weten te redden, maar
moest er alsnog met de hand vanaf gehaald worden.
Vivian heeft KUG om tips gevraagd om samen met de
instanties tot een oplossing te komen die wél werkt
voor de (veelal volwassen) katten die wonen aan de
ca. 900 meter lange vaart.

8f. Vinkeveen
Ingrid heeft de privé-oevers bekleed met zo’n 300
meter kattenklimtouw, omdat er al verschillende
katten zijn verdronken (oorzaak o.a.: wilde kater
i.c.m. hoge/gladde beschoeiing).

9.

In de media

Over de succesvolle KUG-formule wordt regelmatig in
de (landelijke) media bericht. Verschillende afdelingen
van de Dierenbescherming besteden ook aandacht aan
lokale KUG-wijkinitiatieven in regiomagazines.
Bijna iedere KUG-stad heeft inmiddels een eigen
‘mediapagina’, waarop een groot deel van de artikelen
is ingescand en waarop links staan naar filmpjes op
lokale sites e.d.
Noot: het is niet mogelijk om bij te blijven met alle
publicaties, dus de overzichten op de mediapagina’s
zijn niet volledig.

10.

Instanties en Sponsors die KUG
mede mogelijk maken

KUG heeft al van zóveel bedrijven, instanties en
particulieren hulp gekregen, dat deze niet meer op één
pagina passen!
U vindt hen terug op de subpagina’s ‘onze sponsors’, op de website.
Van iedere KUG-stad staan de eigen (hoofd)sponsors vermeld op een eigen pagina, en
op de roterende banner bovenaan de site komen de respectievelijke KUG-stadsponsors
één voor één voorbij.

11.

Websites, e-mailadressen en disclaimer

Ook voor deze informatie verwijzen wij u graag naar onze website.
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