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Geachte heer Hellebrekers,

Elk jaar vindt in het Limburgse Grevenbicht, een kerkdorp uit de gemeente Sittard-Geleen op carnavals-
dinsdag het spektakel ‘ganstrekken’ plaats (in Grevenbicht ‘Gàwstrekke’ genoemd).
Hierbij wordt door ruiters geprobeerd de kop van een speciaal voor het evenement gedode gans te trekken. 
De gans wordt voorafgaand aan het evenement door een dierenarts gedood.

In de ogen van de Partij voor de Dieren is dit ganstrekken een barbaars spektakel, dat op geen enkele wijze 
respect toont voor dieren.

Graag zou ik van u vernemen hoe het ‘prepareren’ van de ganzen door een dierenarts, waarbij een touw- en 
ijzerdraadconstructie wordt aangebracht in de nek en het lijf van de gans, zich verhoudt tot de taken en 
verantwoordelijkheden van dierenartsen ten opzichte van dieren.

Daarnaast zou ik graag van vernemen of u van mening bent dat het doden en prepareren van een gans 
door een dierenarts, met geen ander doel dan het dier ‘speelklaar’ te maken voor het ganstrekken, in 
overeenstemming is met de “Code voor de Dierenarts” van maart 2010 en dan met name de artikelen 2.1 
(Dierenartsen dienen het welzijn en de gezondheid van dieren die onder hun hoede zijn te respecteren, te 
bevorderen, te herstellen en/of te bewaken) en  artikel 2.2  (Dierenartsen erkennen en gaan respectvol om 
met de intrinsieke waarde van het dier).
 
Indien u van mening bent dat het doden en prepareren van een gans – met geen ander doel dan de kop van 
het dier te laten trekken in ruiterspektakel –  niet in overeenstemming is met de Code voor de Dierenarts, 
welke maatregelen bent u dan bereid te treffen om te voorkomen dat een dierenarts zich hiermee inlaat?

Omdat het ganstrekken dit jaar is gepland op 8 maart, zou ik het zeer op prijs stellen om vóór deze datum 
uw antwoord te vernemen.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Drs. F.P. Wassenberg (Frank)
Lid provinciale Staten Limburg
Partij voor de Dierenfractie (fractievoorzitter)

Bijlage: krantenartikel uit Dagblad de Limburger over ganstrekken in Grevenbicht
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