Informatiefolder voor instanties
In veel waterrijke wijken in Nederland verdrinken
katten na een val in het water.
Om dit te voorkomen zette een groep buren in
Leiden in 2009 het “Wijkinitiatief Kat uit de Gracht”
op. 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.
Het toenmalige wijkinitiatief werkt! In Leiden zijn
sinds de start van het project, tientallen katten
levend uit de grachten gekomen!

Na publicaties over het succes in Leiden, is gebleken dat dit probleem in veel meer steden
speelt en zijn ook daar wijkinitiatieven opgezet.
Het Project Kat uit de Gracht krijgt ondersteuning van 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 oplossingen
De oplossingen die in Leiden goed werken
hebben geen nadelige situaties opgeleverd.
Dit zijn kattenklimtouwen of drijvende
eilanden.
Kattenklimtouwen zijn gemaakt van
afgedankte scheepstrossen en worden
gedoneerd door diverse
scheepsvaartbedrijven.
Indien genoemde redmiddelen niet mogelijk
zijn in uw gemeente, is het monteren van
grofmazig gaas aan de kademuren ook een
optie. Gaas is minder in het oog springend
maar nét zo effectief.
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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. Beter is
het 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 te komen.
In onze folders 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…

Wie zijn wij?
Kat & Water is een onderdeel van HondenaanBoord.nl.
Deze website bevat informatie over de veiligheid van honden en katten
rondom water.
In 2019 heeft het Wijkinitiatief Kat uit de Gracht zichzelf opgeheven en
heeft Hondenaaanboord.nl de informatie en downloads als Project
Kat uit de Gracht opgenomen op de website www.hondenaanboord.nl
– Kat & Water.

Streefdoelen
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 en instanties over maatregelen die zij
kunnen nemen om (hun) katten uit de gracht te houden.
Het belang benadrukken van het laten chippen, castreren en steriliseren van katten.
Wij zijn uitstekend te bereiken via e-mail: info@hondenaanboord.nl
Telefonisch: 06 38766806

Aanbevolen downloads:





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
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