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Ed Schalke, eigenaar van het gelijknamige 
bedrijf, is al vanaf het begin een trouwe part-
ner van Javo. ‘We verkopen zowel nieuwe als 
gebruikte oppotmachines van Javo. De nieuwe 
machines nemen we bij Javo af; de ingeruilde 
machines reviseren we helemaal met originele 
Javo-onderdelen. We doen het op een manier 
die de goedkeuring van Javo kan wegdragen. 
We zetten dan ook weer goede gebruikte 
Javo-machines op de markt. Dit laatste wil ik 
graag benadrukken, want in de boomkwekerij 
worden vaak gebruikte oppotmachines ingezet. 
Voor de kleinere kweker is een nieuwe veelal 
een te grote investering.’

Helft nieuwprijs
Daarnaast heeft Ed Schalke BV zich gespecia-
liseerd in de revisie van bestaande machines 
van kwekers. ‘Vaak wordt er gedacht: ach, hier 
kun je niks meer mee; het is oud ijzer, gooi 
maar weg. Onze kracht is dat we zo’n machine 
prima kunnen opknappen. Dat kost natuurlijk 
ook wat, maar niet zo veel als een nieuwe of 
ge renoveerde machine. Je komt ongeveer 
op de helft van de nieuwprijs uit. Voor veel 
kwekers is dit een belangrijk argument om te 
kiezen voor een gereviseerde oppotmachine of 
om hun eigen machine te laten opknappen 
door ons. Bij zorgvuldig gebruik kun je er 

weer jaren mee vooruit.’ Schalke geeft zijn 
ogen goed de kost en is continu op zoek naar 
gebruikte oppotmachines. ‘Veel mensen weten 
waarschijnlijk wel dat we nieuwe machines ver-
kopen en de apparaten repareren, maar minder 
bekend is dat we veel energie steken in de 
inkoop van gebruikte machines. Naast de inruil-
machines die we binnen krijgen, maken we 
promotie op Tuinbouwmarktplaats en komen 
we via via aan tweedehands materiaal. Hier 
is markt voor, zeker gezien de hedendaagse 
leveringsproblemen en de stijgende prijzen van 
nieuwe machines.’

Nette gebruikte machine
Schalke vervolgt: ‘Bovendien, als je een nette 
gebruikte machine kunt laten reviseren of 
opknappen, hoef je niet per se een nieuwe. Dat 
besef begint steeds meer door te dringen in de 
boomkwekerij. Wel is het jammer dat er soms 
handelaren zijn die kapotte machines opkopen 
en zonder blikken of blozen doorverkopen. Dat 
geeft de tweedehandsmarkt wel enigszins een 
slecht imago. Die verkopen de ellende van de 
een door naar de ander. Dat is pijnlijk om te zien. 
Ik heb schrijnende gevallen meegemaakt van 
mensen die in een maand tijd tegen duizenden 
euro’s reparatiekosten aan liepen. Deze  
problematiek wil ik graag aan de orde stellen.’

Ed Schalke levert nieuwe en gebruikte oppotmachines op maat

Of je nu een wat kleinere kwekerij hebt of een 

groot bedrijf, Ed Schalke BV uit Maasdijk kan 

elke kweker wel een passende oppotmachine 

leveren. Het betreft zowel nieuwe als gebruikte 

machines, afhankelijk van de investering die 

de kweker wil doen. De volledig gereviseerde 

oppotmachines voldoen helemaal aan de  

hedendaagse normen. De nieuwe machines 

past Ed Schalke BV desgewenst aan de be-

hoefte van de klant aan. Dit doet het bedrijf al 

jarenlang samen met het bekende merk Javo.
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Voor elke kweker wat wils

Ed Schalke bij een Javo-oppotmachine
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Schalke voldoet bij de revisie van de oppot-
machines zo veel mogelijk aan de eisen van 
de hedendaagse tijd. ‘De elektrische installatie 
maken we meteen “anno 2022”. We reviseren 
ook machines van dertig jaar oud; die krijgen 
dan een hele update volgens de nieuwste 
normen. Daarnaast wordt de mechanica onder 
handen genomen. Alle slijtonderdelen worden 
vervangen.’

Een ander belangrijk onderdeel van Ed Schalke 
BV is onderhoud en service. ‘We hebben vijf 
service-auto’s op de weg, die bemand worden 
door ervaren monteurs. Die zouden best vaker 
ingezet kunnen worden voor onderhoud van 
oppotmachines; ik heb de indruk dat de 
gemiddelde kweker weleens een onderhouds-
beurt overslaat. Doordat het onderhoud enigs-
zins een ondergeschoven kindje is, zijn we te 
vaak voor reparaties op pad. Als de klanten wat 
gedisciplineerder waren met het onderhoud, 
zouden we minder spoedstoringen hoeven op 

te lossen. En dan staat je bedrijf ook minder 
vaak stil op een verkeerd moment.’

Nieuwe oppotmachines van Javo
De kracht van Ed Schalke bij de levering van 
nieuwe machines is de intensieve interactie 
met de klant. ‘We denken mee met de kweker 
over een passende oppotmachine. Dit wordt 
nogal eens onderschat, zodat er soms een ver-
keerde machine bij de klant staat. We verkopen 
ook niet vanuit een folder. We passen nieuwe 
machines desgewenst aan om het voor de 
kweker nog interessanter en gemakkelijker te 
maken. Javo doet het zelf ook, maar wij kunnen  
aanpassingen uitvoeren die de fabrikant 
niet zelf in het programma heeft. Wij kunnen 
bijvoorbeeld onze eigen, unieke borstelunit 
monteren, die de potten netjes schoonmaakt. 
Of de aandrukunit, waarmee de grond vaster in 
de pot wordt gedrukt. Verder kunnen we een 
machine verlengen of verbreden, en zo is nog 
een aantal kleinere dingen.’

Schalke steekt niet voor niks de loftrompet over 
Javo. ‘Achter machines van Javo zit veertig jaar 
ervaring. Mechanisch zijn de machines heel 
sterk en betrouwbaar. Javo is een fijne partner 
om mee samen te werken, onder meer op het 
gebied van reserve-onderdelen. Er is altijd vol-
doende op voorraad. Ook mooi meegenomen 
is dat het een 100 procent Nederlands fabricaat 
is. De oppotmachines van Javo kun je overal ter 
wereld aantreffen. Als je bijvoorbeeld in Zuid-
Afrika een klein plastic tunnelkasje bezoekt, 
heb je een gerede kans dat er een Javo-
oppotmachine in de hoek staat. Dat merken 
we zelf ook, want we exporteren ook gebruikte 
machines. Vorig jaar hebben we onder meer 
machines in Australië en Nieuw-Zeeland ver-
kocht. Javo is dan ook een toonaangevend 
merk in de branche.’

Een grote pre van Javo is dat de fabrikant een 
ruim assortiment onderscheiden machines 
aanbiedt. ‘Voor elke toepassing kun je de juiste 
machine vinden. We hebben ook klanten die 
vroeger begonnen zijn met een kleine machine 
en nu een van de meest uitgebreide toepas-
singen in gebruik hebben. Voorheen was het 
voldoende dat je als kweker 2500 potten per 
uur vulde, maar tegenwoordig zit je al gauw 
op 6000 à 7000 potten per uur. Daar zijn weer 
andere machines voor, die dat aantal aan-
kunnen. We kunnen het hele arsenaal bedie-
nen, van de kleine tot de grootste kwekers.’

Samenwerking met handdruk
De verschillende machines die Ed Schalke 
zelf bouwt, sluiten perfect aan bij de Javo-
oppotmachines. ‘Zo kan aan de oppotmachine 
een transportband bevestigd worden, waarmee 
de kweker bepaalde werkzaamheden doet. 
Vaak bouwen wij die transportband zelf. We 
hebben een aantal producten die we naast 
de Javo-machine zelf produceren en leveren. 
Dat doen we omdat Javo ze niet heeft óf  
omdat de klant ernaar vraagt. De basis van  
de goede samenwerking is dat we altijd een 
Javo-machine aan onze systemen koppelen.  
Zo kan de fabrikant erop vertrouwen dat we de 
hoge kwaliteit van Javo kunnen waarborgen. 
Eigenlijk hebben we een samenwerking met 
een handdruk.’

Al met al ziet Schalke de toekomst optimistisch 
tegemoet. ‘Er zit nog volop ontwikkeling in de 
oppotmachines. We zijn nu bijvoorbeeld aan 
het testen met robotisering en gaan een pilot 
bij een klant starten. Dit is echt een groeimarkt, 
waar we veel van verwachten.’
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Ed Schalke
Ed Schalke BV in Maasdijk is een bedrijf 
in machines voor land- en tuinbouw en 
industrie. Het bedrijf is partner van het 
bekende merk Javo-oppotmachines en 
maakt daarnaast zelf systemen op maat. 
Ed Schalke startte in 2002 met zijn gelijk-
namige onderneming. Vanuit een antieke 
boerderij in De Lier richtte hij zich op het 
repareren en reviseren van verschillende 
typen tuinbouwmachines en het onder-
houd ervan op kwekerijen. In 2010 werd 
speciaalbouw aan de activiteiten toege-
voegd en ging Ed Schalke ook maatwerk 
bieden. Het bedrijf groeide uit tot specia-
list in afleversystemen, transportbanden, 
oppotmachines, verpakkingslijnen en 
grondsystemen.
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