
Cor Appel 

         
Ze vallen onder de noemer agrarisch erfgoed, de tientallen betonnen voersilo’s die 

verscholen staan op de erven van boerderijen in de Nederlandse grasstreken. Verreweg de 

meeste zijn gebouwd door de firma A. Appel, Silo- en kelderbouw uit Spanbroek. Van 1934 

tot 1972 plaatsten grondlegger Antoon Appel en zijn zoon Cor en hun werknemers ruim 

drieduizend silo’s in heel Nederland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houten bekisting 

Het Westfriese silo-verhaal begint met Jozef Peeraer, schoolhoofd en docent aan de rooms-

katholieke Landbouwschool in Spanbroek. Peeraer had zich verdiept in de Finse 

inkuilmethode. In dat land duren de winters langer en daar werd een manier bedacht om het 

voer te bewaren. Ook in Nederland was het moeilijk om het hooi goed te laten drogen en 

voor langere tijd te bewaren. De voederkwaliteit ging doorgaans sterk achteruit. 

Jozef Peeraer en de Spanbroeker aannemer Antoon Appel staken in 1933 de koppen bij 

elkaar. Appel ontwierp een houten cirkelvormige bekisting voor de opslag van gedroogd 

gras. De bedoeling was het gras laag voor laag in de silo op te stapelen en goed aan te 

stampen. Na elke laag werd er melasse toegevoegd. Melasse, een stroop die overblijft uit de 

suikerbietenindustrie, heeft een conserverende werking. Ten slotte werd er een fikse laag 

grond opgegooid. Daardoor slonk de berg en ontstond er een compact voedselpakket. 
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Proefopstelling 
Die eerste houten bekisting met daarin gras, melasse en grond werd in mei 1933 opgesteld 

bij de boerderij Koningshoeve van Jan Koning tegenover de Landbouwschool in Spanbroek. 

Meester Peeraer koos bewust voor de plaats. ‘De boerenjongens komen hier aan de 

overkant naar school, dan zien ze meteen wat er hier gebeurt.’ De eerste silo bestond uit 

houten schotten met daaromheen twee strak gespannen stalen kabels. Aannemer Appel, 

meester Peeraer en veehouder Koning betaalden ieder ƒ 33,-, zijnde een derde deel van de 

kosten. 

 
Het inkuilen van gras gebeurde volgens de Deense DEVU-methode, zo vermeldde een 

houten bord op het hek aan de wegkant. Meester Peeraer had een aantal mensen gevraagd 

om te helpen met inkuilen. De eerste dag werd de onderste silo gevuld tussen melkerstijden 

in. Na die dag werd er een tweede houten silo bovenop gezet en gevuld. Jan Loos was erbij 

als jonge jongen en vertelt in 2005: ‘Toen het weer melkerstijd was, stond je letterlijk stijf 

van de suiker die in de melasse zat en op je kleren werd gemorst. De bovenste laag werd 

ingespoten met mierenzuur. Leerlingen van de landbouwschool liepen rondjes op de silo om 

het gras aan te trappen. Als laatste kwam er een laag aarde op.’ 

 

Beton 

Een oud-leerling van de Landbouwschool herinnert zich: ‘Als er ergens een silo was 

geplaatst, gingen we er met de hele klas naartoe. We moesten eerst het gras goed 

aanstampen en daarna ook de laag afdekgrond. Dit was duidelijk een praktijkles!’ 

Het project wekte aanvankelijk de nodige argwaan bij de veehouders, maar al snel waren ze 

overtuigd want het resultaat was verbluffend. De koeien vraten het voer graag en de 

melkproductie bleef nagenoeg gelijk aan die in de zomerperiode. Alle boeren wilden zo snel 

mogelijk een voederkuil. 

Eerste grenenhouten grassilo bij de boerderij 

Koningshoeve in Spanbroek, 1933. Bovenop de 

leerlingen van de Landbouwschool. Beneden 

meester Peeraer en Jan Koning. 

Grenenhouten grassilo Koningshoeve, 1933 

V.l.n.r. Antoon Appel, Jan Loos, Jaap Wijte, 

Jan Koning, Piet de Boer, Jacob de Boer. 



 

 

 

Cor Appel, zoon van Antoon, zwoer bij beton. Hij wist zijn vader over te halen de houten silo 

te slopen en de schotten te gebruiken als bekisting voor beton. Daarnaast maakte hij nieuwe 

schotten voor de binnenbekisting, daartussen werd bewapening aangebracht en vervolgens 

werd er beton ingestort. Wanneer het beton was gehard, werd de bekisting gesloopt en 

opnieuw opgezet voor de volgende kuil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoon Appel bij de oudste betonnen voersilo 

uit 1934. 

De eerste silo, doorsnede ongeveer 6 meter, 

staat anno 2018 nog steeds achter de boerderij 

aan de Spanbroekerweg, nu eigendom van de 

familie Terra. 

Detail van de eerste silo. 

De eerste voersilo, geplaatst in 1934 bij de 

gebroeders De Boer in Spanbroek. Foto 

gemaakt bij het 25-jarig bestaan van de silo 

in 1959. 

De eerste beton silo in Westfriesland, mei 

1934. 



Het luik in de wand van de 

silo. 

Kruisheng, bedoeld om de opzetschutten aan 

elkaar te bevestigen. Smid Rijkhoff uit Zandwerven 

maakte destijds duizenden van deze kruishengen. 

Ronde silo 

De eerste betonnen silo werd geleverd aan de gebroeders De Boer aan de Dorpsstraat, nu 

Spanbroekerweg. Deze silo inclusief opzetschutten werd in 1934 geplaatst voor ƒ 185,-. Dit 

voorbeeld van agrarische erfgoed staat anno 2018 nog steeds achter de boerderij, nu 

eigendom van de familie Terra. De doorsnede bedraagt zes meter.  

Doorgaans bedroeg  de hoogte van het beton 1.80 meter terwijl de opzetschutten 1.60 

meter waren. De voersilo’s werden gedeeltelijk ingegraven, zodat de stapel voer minder 

hoog was. In de loop van de winter konden de schutten dan ook worden verwijderd.  

Die eerste silo’s waren rond, de veelhoeksilo’s kwamen later. Ook bij boer Terra staat naast 

de ronde een veelhoekige silo die bestaat uit achttien delen. De binnenmaat van één deel is 

0,78 meter. In de rand van de silo bevindt zich een luik, waardoor men makkelijker bij het 

voer kon komen. Gerard Appel, broer van Cor en werknemer bij de firma, vertelt: ‘Van de 

ronde silo’s met gebogen opzetstukken en ijzers kon maar één maat geleverd worden. Met 

de veelhoekige silo’s had je veel meer mogelijkheden.’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opzetschutten die een tweede leven kregen. Ze 

staan op het erf van Terra in Spanbroek. Deze 

opzetschutten waren van vurenhout. 

Deze voersilo  staat achter de boerderij, die nu 

eigendom is van de familie Terra. 



Kruishengen  

Timmerman Kees Wever werkte bij aannemer Nic Appel, de broer van Cor. Het jaar rond 

maakte Kees vurenhouten opzetschutten. Smid Nico Rijkhoff uit Zandwerven vervaardigde 

de kruishengen, die dienden als verbinding tussen de schutten.  

Om de houten opzetstukken bij elkaar te houden werd een staalkabel aangebracht want de 

kruishengen waren niet sterk genoeg om de krachten te houden. Met een spanner werd de 

rek uit de staalkabel gehaald en met een eindbeugel verbond men de twee uiteinden van de 

staalkabel met elkaar. Antoon legt uit: ‘Per houten schut waren er twee of drie dwarsdelen 

van 22 mm dikte. Op de bovenste legde je de staalkabel, die probeerde je zo strak mogelijk 

tegen de schutten te trekken en dan verbond je die met de eindbeugel. Daarna bracht je 

staaldraad aan op de klampen. Hiervan is de omtrek dus groter dan die van de schutten. 

Hierdoor kreeg de staaldraad meer spanning.’ Pas veel later werden de echte spanners in de 

markt gebracht.  

   

 
 

 
 

Theo Blauw uit Wognum 

heeft staalkabel en spanner 

bewaard. 

Boer Theo Blauw met 

staaldraad dat rond de 

opzetschutten werd bevestigd. 

De opzetschutten staan bij 

Theo Blauw in de schuur. 

Dit is schut 

nummer 12. 

De kruishengen. Zo'n opzetschut is voor veel 

doeleinden geschikt. 



Oorlogsperiode 

De ontwikkeling van de silo’s verliep de eerste jaren langzaam. In de oorlogsperiode was 

moeilijk aan materiaal te komen. Gerard Appel stelt: ‘Toch werden er in die vijf jaar 47 silo’s 

gebouwd. Cement werd gestolen van de Duitsers, die waren immers overal bunkers aan het 

bouwen. Er werd veel voor Wieringermeerboeren gewerkt, die betaalden met graan en 

boter.’ 

Tijdens de wederopbouw groeide de orderportefeuille. Cor Appel reed op zijn motor door 

heel Nederland om zijn concept aan de man te brengen. Zijn zoon Antoon zegt: ‘Mijn vader 

breidde de productie uit. We waren een van de eersten in het dorp met een telefoon, ons 

nummer was 345.’ De bedrijfsnaam werd A. Appel en Zn. Silo- en kelderbouw.  ‘Die zonen 

van opa waren Cor en Nic. In 1960 namen zij het bedrijf over, ome Nic was aannemer en 

mijn vader Cor ging door in de silobouw. Ik volgde hem weer op. In 2004 heb ik de agrarische 

sector losgelaten. Nu controleer ik mestsilo’s op constructieve veiligheid, ook weer door het 

hele land.’  

 

 

 

 

 

  

Demonstratie dag Kampen, 3 augustus 1957. 

Bij de silo mevrouw G.T. Appel-Kramer. De 

opzetstukken zijn nieuw. 

Antwoordkaart 

Foto uit 1941. Het beton voor de silo is nog niet gestort, in het midden 

Antoon Appel. Alle delen zijn genummerd. 



Het land in 

Cor Appel noteerde alle silo’s die er werden gebouwd met adres, datum en afmeting. 

Daaronder schreef hij de geleverde extra’s zoals: vloer, opzetschutten, kabels en soms 

heiwerk. Plus keurig gespecificeerd de kosten van dit alles en het totaalbedrag. In het boek 

van 1952 variëren de kosten van ƒ 618,50 tot  ƒ 965,50. In het grootboek werden de 

betalingen genoteerd, die gebeurden per kas, giro of bank. In het boek van 1958 staan 

plaatsnamen als Den Burg (Texel), Westzaan, Schermer, Holysloot, Pijnacker en Drongelen. 

Antoon: ‘Ze gingen het hele land door.  

 
Na de watersnood van ’53 kwam er ook veel vraag uit Zeeland en Brabant. Als ze daarheen 

reden, waren ze een dag onderweg met de vrachtwagen, ze bleven dan een hele week weg.  

Ze sliepen bij de boer, soms kookten ze zelf hun potje, soms waren ze in de kost. In die buurt 

bouwden ze dan een stuk of drie silo´s achter elkaar. Moeder had oude slaapzakken 

geregeld en ze zorgde ook voor conserveblikjes met eten. Vader bestuurde de vrachtwagen 

volgeladen met materiaal, in een houten hok achter de cabine zaten twee of drie knechten. 

Ze zongen veel liedjes tijdens de lange rit.’ 

Gerard Appel voegt toe: ‘Later kwam er een auto met een dubbele cabine. De bekisting en 

de bewapening en ook de betonmolen namen we mee. De rest werd ter plekke bezorgd: 

zand, grind en cement. In het begin stortten we het beton met emmertjes. Zwaar werk, 

zeker als je een end moest lopen. Als de molen direct bij de put stond had je mazzel. We 

gingen in heel Nederland naar de grasstreken, dus waar veeteelt was.’ 

Pagina uit het Grootboek, 1952. Pagina uit het Grootboek, 1958. 



 
Topjaar 

Gerard Appel vertelt: ‘Vanaf 1933 tot 1972 zijn er door Appel Silobouw 3400 silo’s gebouwd. 

Het topjaar was 1960 met 570 silo’s. En je moet rekenen dat je voor maart niks te zoeken 

had bij een boer. Het seizoen liep van maart tot en met september. Winterdags maakten we 

gierkelders. In Balk in Friesland bouwden we de hoogste grassilo. Die was twaalf meter 

hoog.’ 

De silo's werden aan de binnenzijde behandeld met silolak, wat de firma Appel liet maken bij 

de HIM chemie in Velzen-Noord. Bij het opslaan van gras in de silo's komt door de druk 

perssap vrij. Dit is zuur met een Ph-waarde van ongeveer 4. Beton is daar niet goed tegen 

bestand daarom werd dit teerproduct aan de binnenzijde van de silo opgebracht.  

 

 

 

 

  

Aan het werk bij de familie 

Sloot in Herwen, 1964. Links 

Wim Pannemans, rechts 

Gerard Appel. 

De eerste bedrijfsauto, 1951. Achter 

de cabine is een extra cabine voor het 

personeel getimmerd, een hok zonder 

verwarming en licht. 

Bonda proefboerderij Wassenaar, 

leverancier van bierbostel. 

Torensilo met hooiblazer. Bij deze silo geen 

metalen ladder, de boer gebruikt zijn eigen 

ladder. 

Torensilo, het gras wordt opgehesen. 



Torensilo 

Het bedrijf legde zich later ook toe op de bouw van mestsilo’s, mestkelders en torensilo’s. 

Een mooi voorbeeld van een torensilo staat achter Grosthuizen 9a op het erf van de familie 

Butzelaar. Dit zeven meter hoge exemplaar is in 1967 gebouwd in opdracht van veehouder 

Cees van Diepen die toen hier zijn bedrijf had. De kosten bedroegen ƒ 6.500. Peter Butzelaar 

heeft de bouwvergunning en het ontwerp in zijn bezit. Hij legt uit: ‘De silo staat op houten 

palen en op een betonnen fundering in de vorm van een ring. Op de bodem ligt grind tegen 

het vocht. In de silo zijn vier openingen met stalen luiken en ook helemaal bovenin is een 

luik, daar werd het gras in gegooid. De silo werd tot bovenaan gevuld en daarna luchtdicht 

afgesloten. In de sponning van het luik zitten rubberen profielen. Aan de silo zit een ladder, 

met behulp daarvan klom je naar boven en haal je het ingeklonken gras eruit. Eerst door het 

bovenste luik en dan steeds lager. Ik denk dat de silo niet zo lang in gebruik geweest is. Na 

circa 1974 werd overgegaan op kuilgras.’ De familie Butzelaar kocht de boerderij in 1984 van 

Van Diepen. Na de verkaveling van dit gebied werd het bedrijf verplaatst naar Berkhout. De 

torensilo is echter blijven staan in zijn oorspronkelijke vorm, hij zou zo weer gebruikt kunnen 

worden. 

Ontwerp van de torensilo in Grosthuizen. 

Bouwvergunning torensilo Grosthuizen. Ontwerp en situatieschets torensilo Grosthuizen. 



 

Stille getuigen 

De oude voerkuil raakte langzamerhand in onbruik maar het principe staat nog recht 

overeind. Nog steeds leggen veehouders voederkuilen aan en nog steeds is luchtledige 

afdekking van belang, anders raakt de zuurgraad uit balans. Door de mechanisatie gebeurt 

het inkuilen nu met groot materieel, tractoren en shovels rijden de kuilhopen stevig aan. 

Plastic bedekt de kuil met daarop autobanden of een laag grond.  

Maar er zijn genoeg oude voersilo’s te vinden op boerenerven in Westfriesland en elders. Ze 

worden gebruikt als rommelhok, konijnenhok of zwembad, er groeien struiken en bomen in. 

Maar het zijn hoe dan ook stille getuigen van agrarische geschiedenis. 

 

Bronnen 

Voor dit verhaal is geput uit het artikel In beton geperste winterhap geschreven door Coen 

van de Luytgaarden, Dagblad voor West-Friesland, 13 juli 2018, aangevuld met gegevens van 

Antoon Appel en Gerard Appel. Ook is gebruikgemaakt van het artikel De R.K. 

Landbouwschool in Spanbroek uit het jaarboek van de Stichting Historisch Spanbroek-

Opmeer, 2005, geschreven door Piet Koenis.  

 

Foto’s 

Collectie familie Appel, beeldbank stichting Historisch Spanbroek-Opmeer, Peter Butzelaar 

en Ina Broekhuizen. 

 

 

 

 

 

De ladder en het bovenste luik. Een van de luiken. 


