
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van der Salm is klaar voor het 
nieuwe Planten Paspoort 

Plantenkwekerij Van der Salm, kweker van 
diverse soorten planten, waarvan voornamelijk 
Lavendel, is klaar voor de nieuwe wetgeving 
met betrekking tot het Planten Paspoort. Vanaf 
14 december gaat de nieuwe 
plantgezondheidsverordening 2016/2031/EU 
(PHR) in. Hierbij is iedere producent van 
teeltmateriaal, planten en potgoed binnen de 
EU verplicht om informatie te verstrekken over 
de identiteit en herkomst van het product. Voor 
diverse soorten planten, waaronder de lavendel, 
was voorheen ook al een Planten Paspoort 
verplicht, echter wijzigt deze wetgeving dus.  

Van der Salm is 30 jaar geleden als familiebedrijf 
gestart, en is uiteindelijk uitgegroeid tot een modern 
glastuinbouw bedrijf, en marktleider in Europa op het 
gebied van lavendelplanten. Naast lavendel verbouwt 
Van der Salm ook Buxus, Ilex , Pinus, Conica, Decofruit 
en Gaultheria. 

Van der Salm, heeft inmiddels 9 vestigingen in 
Nederland, en daarnaast ook 3 locaties in Portugal. De 
locaties worden vanuit Boskoop aangestuurd, waar 
het hoofdkantoor van het bedrijf gevestigd is. Een 
klein gedeelte van de planten blijft in Nederland, de 
rest van de planten is allemaal voor export naar 
landen als Duitsland, UK, Oost-Europa en Scandinavië.  

Voor Van der Salm was het noodzakelijk om nu al 
direct in te springen op de nieuwe regelgeving. De 
informatie van het huidige Planten Paspoort werd 
altijd voorbedrukt op het plantenlabel. Echter met de 
nieuwe regelgeving is hier meer flexibiliteit in 
gewenst.  

De planten moeten namelijk bij het potproces 
gecodeerd worden, aangezien de potten hier nog 
schoon zijn. Vervolgens duurt het een aantal 
weken/maanden voordat de stekken gegroeid zijn tot 
volwaardige planten.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van der Salm maakt gebruik van diverse maten 
potten. Daarnaast is het ook nodig om de soort 
plant en het land van herkomst eenvoudig te 
kunnen wijzigen, zonder dat ze onnodig veel 
diverse soorten voorbedrukte plantenlabels op 
voorraad hoeven te houden. Door de informatie 
rechtstreeks op de pot te coderen, in plaats van op 
de plantenlabel, wordt het voorraadprobleem 
voorkomen. Hierdoor kan er nog steeds gebruik 
gemaakt worden van een uniforme plantenlabel en 
wordt de variabele data dus op de pot geplaatst.  

‘De keuze op Videojet was eigenlijk vrij snel 
gemaakt. De Accountmanager van Videojet nam 
contact met ons op, om te vragen of we al waren 
voorbereid op het Planten Paspoort. We waren ons 
er juist in aan het oriënteren dus hij belde op 
precies het juiste moment. Een dag later kwam de 
Accountmanager al langs voor een demo, en een 
week erop hebben we voor al onze 12 
productielijnen een nieuwe printer besteld’, aldus 
Ruud Dost, Operational Manager.  

Van der Salm maakt gebruik van de Videojet 1580 Inkjet 
Printer. De flexibiliteit om makkelijk tussen verschillende 
potten te kunnen schakelen, en het gebruiksgemak 
waren belangrijke punten voor Van der Salm.  

Ze waren direct enthousiast over de Code Assurance 
functie, waarbij boodschappen eenvoudig vooraf 
ingesteld kunnen worden, en het voor het 
productiepersoneel dus heel eenvoudig schakelen is 
tussen de diverse producten, zonder fouten te maken.  

Daarnaast was het een belangrijk voordeel dat de printer 
heel eenvoudig en snel te installeren was en deze 
bestand is tegen weersinvloeden. Het laatste voordeel is 
dat Videojet een wereldwijde organisatie is, die dus ook 
de machines in Portugal kan leveren en ter plaatse 
technische ondersteuning kan bieden. 6 van de 
machines zijn dan ook bestemd voor de productielocatie 
in Portugal. 

Videojet is hiermee een nieuwe partner geworden van 
Van der Salm, voor een mooie samenwerking op lange 
termijn, waarbij Videojet meedenkt om samen te 
kunnen groeien! 


