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‘Het enige glastuinbouwbedrijf in Europa dat zich volledig heeft gespecialiseerd 
in Aloë vera’, valt te lezen op de website. Nieuwsgierig betreden we dan 
ook de kassen van Dr. Green in het Zuid-Hollandse Naaldwijk, waar een 
vrolijke Freek ons al staat op te wachten. Hij is onderdeel van een jong team 
dat zich fulltime bezighoudt met de bijzondere succulent. “Ik werk al sinds 
mijn dertiende in de kwekerij, die zich destijds bezighield met meerdere 
plantensoorten”, vertelt Freek. “We kweekten toen al wel Aloë vera, maar dat 
was slechts een klein onderdeel van ons aanbod. De kredietcrisis heeft ertoe 
geleid dat wij keuzes zijn gaan maken, waarbij we ons steeds meer gingen 
richten op duurzaamheid en gezondheid. Met die nieuwe focus gingen we 
ons verdiepen in de mogelijkheden van Aloë vera. We kwamen erachter dat 
het eigenlijk wel een erg ‘vet’ plantje is!”

DE WERKZAME STOF ACEMANNAN
Drie jaar geleden besloot de kwekerij zich geheel te richten op Aloë vera om 
daarmee een nieuwe doelgroep aan te boren: de schoonheidsbranche. Onder 
de nieuwe naam Dr. Green presenteert het ambitieuze bedrijf sinds maart 
2020 de voordelen van verse Aloë vera gel voor beautysalons. “We hebben 
natuurlijk veel research gedaan en ik ben op vele andere Aloë vera kwekerijen 
in het buitenland geweest”, verzekert Freek ons. “We leerden de plant van 
binnen en van buiten kennen en achterhaalden de daadwerkelijke kracht van 
de plant voor de huid. Wij kweken hier in Naaldwijk de Aloë vera Barbadensis 
Miller, omdat dit de meest geneeskrachtige in zijn soort is. De plant heeft de 
meeste bioactieve stoffen en is ook goed te telen.”

Maar wat maakt Aloë vera nou van grote waarde in de beautyindustrie? 
Volgens Freek draait het de cosmeticafabrikanten voornamelijk om één stofje. 
“In de cosmetica-industrie is het allemaal te doen om één stofje uit de gel, 
genaamd Acemannan. Dit is een meervoudige suiker die je tot aan je pubertijd 
zelf aanmaakt, maar daarna niet meer. Acemannan versterkt de afweer van 
alle lichaamsdelen en killer-cells, ook in de huid. Als je volwassen wordt, 
kun je de stof daarna alleen via voeding of crèmes tot je nemen. Daarom 
wordt Acemannan in grote getalen gewonnen uit de bladeren en uiteindelijk 
verwerkt tot een poeder voor supplementen en voeding of er wordt een extract 
van gemaakt voor de cosmeticaproducten die we in de winkels terugzien.”

ALOË VERA IN HAAR PUURSTE VORM
We vragen Freek waarom Dr. Green juist voor verse Aloë vera kiest als het 
gaat om huidverzorging. “Wie goed onderzoek doet, ziet dat de kwaliteit van 
het Acemannan in veel cosmeticaproducten behoorlijk kan verschillen. Het 
winningsproces heeft namelijk een behoorlijke invloed op de kwaliteit van 
het eindproduct en dus de werkzaamheid. Bovendien moeten producenten 
wel aangeven dat er Acemannan in zit, maar ze hoeven niks over de 
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“Het gebruik van verse Aloë vera 
IS NIET ALLEEN HEEL PUUR, HET VOEGT 

OOK WAT TOE AAN DE BELEVING IN DE SALON”

HET HERSTELLEND VERMOGEN VAN ALOË VERA IS DE BEAUTYWERELD ZEKER NIET ONBEKEND. WE ZIEN HET TERUG IN DIVERSE CRÈMES, SHAMPOOS 

EN HET IS EEN OUDE BEKENDE ALS HET GAAT OM DE VERKOELENDE FACTOR IN AFTER SUN. MAAR WIE DIEPER GRAAFT, KOMT ERACHTER DAT DE 

ALOË VERA EXTRACTEN DIE IN COSMETICA WORDEN VERWERKT VAAK VAN SLECHTE KWALITEIT ZIJN OF STERK VERDUND. WE GAAN TERUG NAAR DE 

KERN VAN DEZE BIJZONDERE VETPLANT SAMEN MET FREEK WESSTEIN VAN DR. GREEN, EEN JONG BEDRIJF DAT ZICH TOESPITST OP HET DUURZAAM 

KWEKEN VAN ALOË VERA VOOR DE BEAUTYBRANCHE. FREEK VERTELT ONS WAT DE VOORDELEN ZIJN VAN VERSE ALOË VERA IN DE SALON.

Freek Wesstein
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“We geven aan dat je de bladeren zeker vier weken kunt bewaren, maar 
eigenlijk kun je de gel ook daarna nog prima gebruiken”, vervolgt Freek. 
“Gebruik je steeds kleine stukjes, dan kun je lang met een blad doen. Als de 
bladeren op zijn, kunnen ze bij ons gemakkelijk nieuwe bestellen, die dan weer 
via de post worden verstuurd. Voor salons hanteren wij groothandelsprijzen. 
Het gebruik van verse Aloë vera in de salon is niet alleen heel puur, het voegt 
ook wat toe aan de beleving in de salon. Wij zien het in die zin als een hele 
mooie toevoeging aan de bestaande behandelingen. Zo is het bewezen dat de 
vaatjes in de huid 35 tot 40% verwijden na het aanbrengen van de Aloë vera 
gel. Dat betekent dat de stoffen die je daarna aanbrengt sneller opgenomen 
worden door de huid. O, en nog een tip: bewaar de bladeren in de koelkast, 
dat geeft een extra verfrissend effect voor de klant!”

DUURZAAM KWEKEN & BAMBOO VILLAGE UGANDA
Tijdens een rondleiding door de kassen lopen we zo’n half miljoen (!) potjes 
met Aloë vera voorbij, van kleine stekjes tot aan volwassen planten. We 
vragen Freek wat er zo duurzaam is aan de werkwijze van Dr. Green. “We 
kopen de stekjes in en we laten de plant langzaam groeien zodat de plant 
de tijd heeft om zich te ontwikkelen. Doordat de plant de tijd krijgt om te 
groeien, krijg je een gezonde, volle en sterke plant. Onderzoeken wijzen 
uit dat hoe gezonder de Aloë vera plant is, des te meer Acemannan de plant 
bevat. Door onze duurzame kweekwijze is de verse Aloë vera gel volledig vrij 
van gewasbeschermingsmiddelen. De gel is dus helemaal veilig te gebruiken”, 
zegt Freek, terwijl hij zijn gezicht nog eens insmeert. “Het is best een opgave 
om de teelt op deze milieubewuste manier succesvol te maken, maar we 
hebben gezonde en sterke planten doordat ze in onze kassen veel licht 
krijgen, want daar houdt deze vetplant van.”
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concentratie te vermelden. Dus je weet niet altijd precies of de werkzame stof 
tot zijn recht komt. Wij kiezen er daarom voor om Aloë vera in haar puurste 
vorm te gebruiken, namelijk door de gel direct na het oogsten te gebruiken. 
Acemannan wordt in de industrie dan wel gekenmerkt als dé werkzame stof 
uit de Aloë vera plant, maar wij geloven dat de gel in zijn geheel zijn werk het 
beste kan doen. Er zitten namelijk meer dan driehonderd stoffen in een Aloë 
vera plant. Wij geloven erin dat die samenwerken voor een beter resultaat. 
Bovendien kan het niet natuurlijker dan dit. Pure gel, zonder parfum en 
toegevoegde stoffen, zoals conserveringsmiddelen.” 

VERSE ALOË VERA IN DE SALON: HOE WERKT DAT? 
Inmiddels werken er al meerdere beautysalons in Nederland met de 
Aloë vera gel uit bladeren van Dr. Green. Maar hoe pas je het toe in de 
behandelingen? En hoe lang doe je met één blad? Kun je het lang bewaren? 
We vragen Freek hoe een schoonheidsspecialiste met verse Aloë vera aan 
de slag kan gaan. “We verkopen Aloë vera niet per se als een plant, maar 
als een stukje huidverzorging”, verklaart Freek. “Salons kunnen de bladeren 
bij ons inkopen om daarna zelf de gel uit het blad te halen. Je kunt verse 
Aloë vera gel namelijk op diverse manieren in je salonaanbod integreren. 
Je kunt een klein stukje blad afsnijden, halveren en vervolgens de gel over 
de net geëpileerde huid wrijven. Maar denk ook aan het herstellen van de 
huid na het waxen, of na een microneedling-behandeling. Dit geeft een 
direct verkoelend en herstellend effect en de roodheid verdwijnt veel sneller. 
Wil je er liever een hydraterend masker van maken? Dan kun je ook de 
gel uit het hele blad oogsten, dat eventueel weer combineren met andere 
(natuurlijke) ingrediënten zoals avocado, en daarvan een voorraadje maken 
voor meerdere behandelingen op een dag.”

GRATIS TRAINING
Salons zijn van harte welkom om een gratis training te volgen. De training 
wordt gegeven in combinatie met een rondleiding in de kwekerij. Tijdens 
de training leer je werken met Aloë vera en hoe je het kunt gebruiken in 
de salon. Inschrijven kan via www.drgreen.nl/zakelijk/salons.

“BEWAAR DE BLADEREN IN DE KOELKAST, 
DAT GEEFT EEN EXTRA VERFRISSEND EFFECT 

VOOR DE KLANT!”

Nancy van Cosmic Beauty gebruikt al regelmatig verse Aloë vera in haar salon

Ook houdt Dr. Green zich actief bezig met de ecologische voetafdruk. 
Freek: “We proberen onze footprint zo klein mogelijk te houden. Alles wat 
wij als bedrijf dan toch uitstoten - denk aan transport en alle processen in de 
kwekerij - compenseren we middels een mooi project in Oeganda genaamd 
‘Bamboo Village Uganda’. We hebben uitgerekend hoeveel CO2 wij uitstoten 
in ons kweekproces en dat compenseren we door er bamboe voor terug te 
planten. Deze plant kan namelijk uitstekend CO2 absorberen. Maar van de 
bamboe worden ook hele mooie producten gemaakt en er worden zelfs huizen 
van gebouwd. Het is mooi om op die manier iets terug te kunnen doen en het 
past heel mooi in onze filosofie”, sluit Freek zijn verhaal gemotiveerd af. 

Meer informatie: Dr. Green
Tel. 0174-352077 | www.drgreen.nl


