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         Bewonersfolder 

          ‘Zelf aan de slag’ 
 

In het waterrijke Nederland verdrinken veel katten na een val in het water.  

 

Door het Leidse wijkinitiatief ‘Kat uit de Gracht’ (2009-
2019) is bedacht dat kattenklimtouwen een oplossing 
zouden kunnen zijn om katten een mogelijkheid te bieden 
zichzelf te redden. Daarvoor gebruikte zij stevige 
scheepstouwen die in fraaie bogen langs de kant hangen 
en waarlangs katten op het droge kunnen klimmen. Het 
werd al snel duidelijk dat katten gebruik maken van de 
klimtouwen. Er werden 10 oorzaken ontdekt waardoor 
katten te water geraken. Deze zijn opgenomen in de 
brochure: “Oorzaken” die als voorlichting dient voor 
katteneigenaren. 

 

Zelf aan de slag  

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 eerder aan de slag 
gegaan met kattentrapjes, reddingsboeien of vlotjes? 
Daar is de gemeente meestal niet zo blij mee! Ze raken 
los en leveren gevaar op voor de pleziervaart en de 
gemalen. Kattentrapjes worden tot frustratie van de 
eigenaar vaak weggehaald door de gemeentereiniging. 

 

Kattenklimtouwen  

zijn een sierlijke en praktische oplossing, waarmee al 
prima resultaten zijn geboekt. U moet er echter wel 
toestemming voor vragen én krijgen. Wil uw gemeente 
niet aan het kattenklimtouw? Probeer dan of grofmazig 
gaas op hotspots (plaatsen waar katten te water raken) 
wel tot de mogelijkheden behoort! 
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Geïnspireerd geraakt?  

Gebruik onderstaand ‘stroomschema’ dat u als handleiding kunt gebruiken bij het opzetten 
van een lokale Kat uit de Grachtproject. 

 

 

 

Iedere wijk of stad die het kat uit de gracht project uitvoert kan een verzoek indienen voor 
een pagina op onze website ter verhoging van de professionaliteit en bereikbaarheid.  Mail 
uw verzoek naar: Info@hondenaanboord.nl 
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Wie zijn wij?  

Kat & Water is een onderdeel van Hondenaanboord.nl . In 2019 
heeft Katuitdegracht.nl aangegeven te stoppen en heeft 
Hondenaanboord.nl  de informatie overgenomen als “Project Kat uit 
de Gracht”  

Dit project heeft geen commercieel doel. Door sponsoring zijn we in 
staat om via voorlichting en kennis in Nederland initiatieven te 
steunen om katten voor een verdrinkingsdood te behoeden.  

 

Dit doen we door informatie op de website en het beschikbaar stellen van foldermateriaal 
voor bewoners , dierenambulance, instanties. Deze folders zijn gratis te downloaden.  

 

Beschikbare downloads (www.hondenaanboord.nl) : 

 Project Kat uit de Gracht – Download - Oorzaken 
 Project Kat uit de Gracht – Download - Zelf aan de slag 
 Project Kat uit de Gracht – Download – Voorbeelden van oplossingen 
 Project Kat uit de Gracht – Download – Montage methoden 
 Project Kat uit de Gracht – Download - Stadsflyer 

 

 

 

 

Contact 

 www.hondenaanboord.nl – Kat & Water 
 info@hondenaanboord.nl 
 06 38766806 


