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Wild van a tot Z uit eigen keuken
Wolters Poelier: hofleverancier van achterhoeks Wild 

Al drie generaties is de familie Wolters uit het Achterhoekse 
Harreveld op de markt als poelier. Naast verse kipproducten is 
Wolters Poelier vooral gespecialiseerd in het uitsnijden en 
verwerken van (Achterhoeks) wild. slagers, horecachefs en 
particulieren zijn de afnemers van ‘dit eerlijkste stukje vlees’ en van 
eindproducten als hazenpeper en wildkroketten uit eigen keuken. 

In de herfst is de reis naar de Achterhoek 
een omweg waard. Onderweg zie je het 
kenmerkende coulisselandschap en de 
goudgele blaadjes aan bomen en heggen. 
Naast dit gevarieerde landschap is de 
Achterhoek bekend om het wild dat hier 
rondstruint. Het gaat vooral om ree, fazant, 
eend, haas en konijn. 
“door de goede vegetatie met haar kruiden 
en gewassen, is Achterhoekse wild 
smaakvol. Onze hazen zijn lekker vlezig in 
vergelijking met die uit de polder. ree uit 
de Achterhoek smaakt veel beter dan die 
van de veluwse zandgrond. Hier kan een 
ree lekker rond scharrelen en dat proef je 
terug”, vertelt Jos Wolters. samen met zijn 
broers rob en erik runt hij Wolters Poelier. 
dit familiebedrijf bestaat sinds 1938 en 

heeft een lange traditie als kip- en wild-
specialist. In 2016 namen de broers het 
stokje over van hun ouders, benny en 
marijke. Grondleggers van het bedrijf waren 
de ouders van benny. Al vanaf het begin 
waren ze zowel wild- als kippoelier.

drukste tijd
Het familiebedrijf is net buiten het dorp 
Harreveld te vinden. Op het erf kun je 
kiezen uit verschillende toegangsdeuren. 
Als eerste zie je die van de servicewinkel 
aan je linkerhand. deze is vooral bedoeld 
voor particuliere klanten uit de buurt. 
Inmiddels weten liefhebbers van Achter-
hoeks wild uit andere windstreken, deze 
deur ook te vinden. “Ze komen zelfs uit het 
westen van het land. Ze kennen ons vaak 
via familie of door vakanties in de regio. 
Net voor Kerst staan mensen hier in de rij. 
dat is voor ons de drukste tijd van het jaar.”
Naast particulieren zijn slagers en horeca-

bedrijven de afnemers van wild en kip. dit 
zijn vooral bedrijven uit de regio, in het 
gebied langs de A12, A50 en A1. bij het wild 
bestaat de hoofdmoot uit geportioneerde 
reebiefstukken, eendenfilet en hazenbout. 
daarnaast zijn de wildschotels als hazen- en 
reepeper geliefd, ook bij slagers. een aantal 
haalt de producten zelf op in Harreveld. 
daarnaast bezorgt Wolters Poelier dagelijks 
in de regio. bij de roldeur aan de voorzijde 
op het erf, kunnen slagers en toeleveran-
ciers terecht.
Helemaal rechts aan de voorzijde op het 
erf, zit nog een toegangsdeur met een raam 
erin. daarachter gaat een bijzonder verhaal 
schuil. deze  ruimte is bedoeld voor de 
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Wild kookboek

Wildpoelier en jager benny Wolters is 
geportretteerd in de recent verschenen 
publicatie Het Wild Kookboek 
(Fontaine Uitgevers, IsbN 9-789059-
568044). culinair journalist Jacques 
Hermus beschrijft hierin de facetten 
van de jacht en het wild in de Achter-
hoek. Naast een interview met de 
vader van de drie huidige eigenaren 
van Wolters Poelier in Harreveld, 
bevat het boek verschillende (culinaire) 
wetenswaardigheden over wild. 
Zo’n 19 chefs van wildrestaurants uit 
de Achterhoek hebben recepten 
aangeleverd. bij een groot aantal van 
hen is Wolters Poelier hofleverancier 
van het wild.

Het uitsnijden van het wild door Erik Wolters, die verantwoordelijk is voor de productie.
In de speciale koelcel kunnen jagers 24 uur per dag 
hun ‘vangst’ weghangen.

circa 300 jagers uit de buurt. Zij hebben 
een sleutel en kunnen 24 uur per dag naar 
binnen om het geschoten wild in een 
speciale koelcel op te hangen. deze is 

gescheiden van de productie- en koelruim-
tes. vooral vanaf 15 oktober als het jacht- 
seizoen begint, komt de aanvoer op gang.

eg erkend
Tijdens ons bezoek aan Wolters Poelier 
treffen we ’s ochtends twee reeën aan, 

netjes voorzien van labels. Het gaat om 
twee aangereden dieren, vertelt Jos. dat is 
te lezen op het label. daarnaast vult de 
jager een rapport in. “Ons bedrijf is als 

enige in Oost-Nederland eG-erkend. dat 
betekent dat we onder toezicht van de 
Nederlandse voedsel- en Waren Autoriteit 
staan. Al het wild dat we hier vers verwer-
ken, distribueren, verkopen en importeren, 
is traceerbaar. Je kunt de herkomst 
terugzien.” Zo is de eG-erkenning een 

‘Alles wat vliegt, springt en rent is gezond’

De producten waarmee Wolters Poelier op diverse 

markten staat.
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MesWaaRdige Mensen

voor poeliers in Nederland bestaat er geen specifieke vakopleiding. de meeste volgen 
een scholing tot slager. dat is jammer volgens Jos Wolters want daarmee leer je niet 
alle kneepjes van het vak, zoals het uitsnijden van het wild. bij Wolters Poelier leiden 
ze de werknemers daarom intern op. “mijn oudste broer rob heeft de slagersopleiding 
gedaan. mijn broer erik en ik niet. Uiteindelijk leer je het meeste in de praktijk. Het is 
best lastig om meswaardige mensen te vinden die de snijtechnieken beheersen. 
slagers willen graag hun mes zetten in grotere stukken vlees terwijl wij veel met klein 
wild als fazant en haas werken.“ 

waarborg voor een hygiënisch en voedsel-
veilig product. 
In Nederland zijn er slechts tien tot vijftien 
poeliers die net als het Harreveldse 
familiebedrijf gespecialiseerd zijn in wild en 
de verwerking ervan. “We zijn een van de 
kleinste. Alles komt hier vers binnen. We 
verwerken het van A tot Z en op ambachte-
lijke wijze met vier fulltimers en tien 
parttimers.” Het meeste wild komt uit de 
Achterhoek, maar wild zwijn en hert 
importeert het Gelderse bedrijf vooral uit 
Polen en duitsland. 

tante door
de kip die het Harreveldse bedrijf verwerkt, 
komt met name van de veluwe maar ook 
dichter uit de buurt. Zo is Wolters Poelier 
nauw betrokken geweest bij de lancering 
en ontwikkeling van Tante door. deze kip 
wordt geboren in de Achterhoek en groeit 
daar en in brabant op, in ruime stallen. Het 
is een antibioticavrij dier dat 100 procent 
plantaardige voeding krijgt. veel slagers in 
de Achterhoek nemen deze kip af van 
Wolters Poelier. “Het is de toekomst. deze 
kip leeft beter, smaakt beter en het vlees is 
stevig. mensen willen weten waar de kip 
geleefd heeft. Het is een goed verhaal.”
Kip heeft daarnaast het tij mee. “Alles wat 
vliegt, springt en rent is gezond”, merkt Jos 
met een grote glimlach op. 
Ook wild profiteert van een toenemende 

belangstelling van de Nederlandse 
consument. “Het is het eerlijkste stukje 
vlees.” Wild heeft een specifieke bereiding 
nodig. bij Wolters maken ze veel panklaar 
eten voor thuis. drie koks ontwikkelen 
wild- en kipproducten, zoals pulled pork 
van wild zwijn en huisgemaakte wildkroket-
ten. slagers en andere afnemers kunnen 
hun wensen kenbaar maken. service is 
belangrijk, benadrukt Jos: “We maken alles 
wat de klant vraagt. Niks is standaard.” 

snel schakelen
Om in te spelen op de verschillende 
afnemersgroepen, zijn de taken zorgvuldig 
verdeeld tussen de drie broers. “Je kunt 
niet overal goed in zijn, samen zijn we sterk 
in alle categorieën. Het werkt prima. Ieder 
heeft zijn specialisme, de lijnen zijn kort en 
we kunnen snel schakelen.” Zo is Jos 
verantwoordelijk voor de inkoop en de 
contacten met de horeca en de groothan-
dels. de leiding over de productie, is in 
handen van broer erik. de oudste broer, 
rob, houdt zich bezig met de verkoop van 
de kip- en wildspecialiteiten aan particu-
lieren op markten. 

gloednieuwe wagen
sinds midden jaren zestig, brengt Wolters 
Poelier op weekmarkten in de regio haar 
poeliersproducten aan de man. Het begon 
met de verkoop vanuit een vrachtwagen op 
een weekmarkt. Inmiddels zijn er zo’n zeven 
regiomarkten waar de poelier een vaste 
waarde is. vanuit een hypermoderne wagen 
verkoopt rob het wild en de verse en 
gegrilde kipspecialiteiten. medio november 
is een gloednieuwe verkoopwagen in 

gebruik genomen. deze is op maat 
gebouwd door de vries uit Jubbega met 
een vario cooking centre, een oven, een 
kippengrill en een vriezer voor wild. “We 
gaan met de tijd mee en zijn van plan om 

Voor de verkoop op regionale markten is een 
gloednieuwe wagen aangeschaft. Rob Wolters is 
hiervoor verantwoordelijk.

volgend voorjaar broodjes kip en andere 
warme, ‘ready to eat’-producten te gaan 
verkopen. Zo spelen we in op trend van de 
klant die een dagje uitgaat naar de markt 
en meer beleving wil.” n

Jos Wolters doet de inkoop en onderhoudt de contacten met grossiers en zijn broer Erik (rechts) leidt de 
productie. 

 Rollade van reeham 

 Zuurkoolschotel met fazant

Pulled pork van wild zwijn

Met huisgemaakte producten zoals deze wildschotels, speelt Wolters Poelier in op de vraag van de klant.


