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In heel wat synthetische huidverzorging zitten schadelijke
stoffen, zoals microplastics en hormoonverstorende stoffen.
Volgens Freek Wesstein is de oplossing simpel. Ruil gewoon al
die smeerseltjes in voor de aloë-veraplant. Hij richtte Dr. Green
op: een bedrijf dat de bladeren van de plant oogst, verpakt
en bezorgt door je brievenbus.

D

e kwekerij met aloë-veraplanten
ligt in het Zuid-Hollandse Naaldwijk, het centrum van de glastuinbouw. Ik vermoed dat Freek met
zijn 26 jaar de jongste ondernemer
is bij wie gezondNU op de stoep
heeft gestaan voor deze rubriek. Bij aankomst
vallen mij meteen zijn groene schoenen en trui
op. Zou die keuze bewust zijn geweest? Ik durf
het nog niet aan hem te vragen. Eerst maar eens
kennismaken. In het kantoortje met een kopje
gemberthee aan tafel vertelt Freek over het initiatief dat hij tijdens de coronacrisis uit de grond
gestampt heeft. Maar voor we ingaan op alle
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details, vraag ik me hardop af wie Dr. Green eigenlijk
is. “Ik ben het niet, hoor”, lacht Freek. “En ook de
broers Ben en Rick van der Burg, met wie ik deze kwekerij deel, noemen zich geen Dr. Green. De naam staat
eigenlijk voor de werking van de aloë-veraplant zelf.
De gel die je uit de bladeren schraapt, verzorgt je huid
op de meest natuurlijke manier. We hoeven er niets
aan toe te voegen. De bladeren ontvang je thuis via de
post en de gel haal je vervolgens zelf uit het blad.”

Van één naar honderd procent
Freek vertelt verder over het ontstaan van Dr.
Green. Het initiatief staat nog in de kinderschoenen.
Vorig jaar heeft hij het opgezet als onderdeel van

›

tekst Merel de Backer fotografie Gijs Versteeg

‘De krachtigste
middelen haal
je gewoon uit
de natuur’

gezondNU.nl
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In Naaldwijk zit de
kwekerij van Dr. Green.
Hier kweken ze aloëveraplanten voor huiden haarverzorging.
De planten en losse
bladeren zijn via hun
webshop te bestellen.
De gel haal je vervolgens zelf uit het blad.
drgreen.nl
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de kwekerij. Het grootste deel
van deze aloë-verakwekerij
verzorgt de export van de
planten aan tuincentra, maar
een heel klein onderdeel is
momenteel gereserveerd voor
zijn nieuwe initiatief: Dr. Green.
“In de toekomst wil ik beetje
bij beetje verduurzamen door
Dr. Green een groter onderdeel te laten worden van onze
productie. De planten die hier
nu gekweekt worden, wil ik zo
snel mogelijk verkopen als Dr.
Green-planten. Nu bedraagt het
nog één procent, maar wat mij
betreft wordt dit honderd.” De
webshop van Dr. Green is ontstaan vanuit de behoefte naar
groene productie. “De broers
en ik zijn in gesprek gegaan met

een werkcoach. Zij vroeg ons:
wat willen jullie nog écht met
deze kwekerij bereiken? Dat
zette ons aan het denken. Wij
willen een groen bedrijf gaan
runnen, maar dat lukte niet.”
Freek en de broers liepen met
hun kop tegen de muur toen ze
merkten dat de groothandels
aan wie zij leveren niet bereid
zijn om meer te betalen voor
duurzame planten. “Dus besloot
ik iets nieuws op te richten om
deze veranderingen toch door
te kunnen voeren. Dat werd
Dr. Green. Door me te richten
op de consument, in plaats van
de grote spelers, kunnen we
beetje bij beetje steeds groener
produceren. Bovendien krijg
ik van klanten zoveel positieve
reacties. Ze zijn zo blij met de
werking van de gel.” Freeks
ogen beginnen te stralen. “Die
reacties krijg je nooit van tuincentra of supermarkten. Consumenten die positieve reviews
achterlaten op de website, daar
krijg ik superveel energie van.”

Steeds een
beetje groener
Voor we de kas in gaan, laat
Freek eerst een muur met een
stuk of zestig polaroidfoto’s
zien. Het blijken de jonge
werknemers te zijn. Freek: “We
hebben een heel jong team.
De gemiddelde leeftijd is hier
zestien jaar en dat maakt ons
bedrijf uniek.” Freek begon zelf
op zijn dertiende te werken bij
de kwekerij, waar ze destijds
ook nog andere planten kweekten. Na zijn middelbare school
en een korte studieperiode is
hij onderdeel geworden van
het familiebedrijf. De kwekerij
was in die tijd nog niet met
duurzaamheid bezig. Wanneer
we langs de enorme velden vol
aloë-veraplanten lopen, vertelt
Freek me op welke manieren
ze het afgelopen jaar verduurzaamd zijn. “We gebruiken geen
bestrijdingsmiddelen, maar
beestjes die andere beestjes
opeten. De planten worden ook
gekweekt voor huidverzorging.
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Het is dus zaak dat er geen
schadelijke stoffen op de bladeren gespoten worden.” Om dit
zeker te weten laat Freek de gel
uitvoerig testen. “Dankzij die
tests weet ik honderd procent
zeker dat er geen schadelijke
stoffen op onze planten zitten,
en deze informatie gaat tot wel
twee jaar terug.” Ongedierte is
dan ook niet de grootste vijand
van de aloë-veraplant, vervolgt
Freek. “Een grotere dreiging is
schimmel. Wanneer je de planten bewatert, kunnen ze gaan
schimmelen. Om die reden besproeien we de planten met een
middel dat schimmel tegengaat.
Dat middel is biologisch en niet
schadelijk wanneer je de plant
als huidverzorging gebruikt.”

CO2-neutraal
Freek krijgt de plantjes als
kleine stekjes binnen uit
Zuid-Amerika. “Het vervoeren
van deze plantjes is zeker niet
duurzaam”, geeft Freek toe.
“Maar de impact op het milieu

is groter als we de stekjes hier
gaan produceren. De planten
hebben namelijk veel zonlicht
en warmte nodig. De CO2 die
het vervoer uitstoot, compenseren we door een project in
Oeganda te steunen. Daar
planten ze bamboe op onze
kosten, waardoor de Dr. Greenproducten toch CO2-neutraal
zijn.” In de rechter uithoek van
de kas zie ik enorme planten
staan. “Zo groot als deze zie je
ze ook in de zuidelijke landen,
waar het een stuk warmer is”,
legt Freek uit. Wanneer hij een
blad pakt, valt het me op dat
het even groot is als zijn arm.
“Deze grote bladeren gebruiken we voor Dr. Green. Hierin
zit de meeste gel.” We lopen
van de enorme planten naar
de kleinste stekjes. “Zo komen
ze bij ons binnen.” Freek laat
me een klein plantje zien, niet
groter dan mijn wijsvinger. “En
die zetten we hier in dit potje
grond.” Hij plopt het stekje in
een klein stukje aarde. “Wil je

‘We gebruiken geen
bestrijdingsmiddelen,
maar beestjes die
andere beestjes opeten’
het ook proberen?” Ik voel me
net een klein kind wanneer ik
enthousiast de plantjes in de
grond steek.
“We willen af van plastic,”
vertelt Freek, wanneer we langs
de plastic potjes lopen, “maar
nu kan dit nog niet. De inkomsten van de volledige kwekerij
komen nu nog grotendeels van
groothandels en die willen niet
meer betalen voor bijvoorbeeld
papier, omdat de consument
er niet voor wil betalen.” De bladeren die Dr. Green verstuurt,
worden wel plasticvrij verpakt.

›
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Puur natuur

gezondNU gelooft dat
we met zijn allen onszelf en de wereld om
ons heen een stukje
gezonder kunnen maken. Hoe? Door voor
eerlijke en duurzame
producten te kiezen
en te weten hoe deze
worden gemaakt.
Daarom elke maand
een Passie.
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Wat Freek het leukste aan Dr.
Green vindt? Hij denkt na. “Dat
de natuur vaak de oplossing al
heeft. Wanneer mensen erachter komen dat iets uit de natuur
net zo goed werkt als cosmetica
(of soms beter), zie ik de verbazing op hun gezicht. Ik geloof
dat alles in de natuur op elkaar
is afgestemd. Dat je enorm veel
kunt oplossen door gezond te
eten of dingen te gebruiken uit
de natuur. Als mensen tot diezelfde conclusie komen door Dr.
Green, dat vind ik het leukste.
De oplossing voor een probleem
kan veel simpeler zijn dan het
lijkt. De gel uit deze plant kan
al je verzorgingsproducten vervangen. Zo simpel kan het zijn.”
We lopen terug naar de joekels
van planten. Freek plukt er een
blad af en legt het op een snijplank. Eerst snijdt hij de stekels
aan de buitenkant van het blad
eraf, dan gaat het blad doormidden. Als een dokter lijkt hij
het blad te opereren. Hij splijt
het in tweeën, waarna de plak-

kerige substantie tevoorschijn
komt. “Dit is de gel.” Met een
houten lepeltje schraapt hij van
boven naar beneden. “Maar je
kunt het blad ook rechtstreeks
uitsmeren op je huid”, zegt hij
erbij. Hij schraapt tot het blad
leeg is en toont het doorzichtige goedje in zijn handpalm.
“En dit gebruik je dus”, klinkt
Freek enthousiast. “Waarvoor

‘Ik geloof
dat alles in
de natuur
op elkaar is
afgestemd’
precies?”, vraag ik hem. Freek
legt uit dat hij geen claims mag
maken, bijvoorbeeld dat het
acne geneest. “Daarvoor moet
ik het eerst laten onderzoeken.
In plaats daarvan moet ik officieel zeggen dat het de huid
rondom acneplekken verzorgt.
Behalve dat verzorgt de gel
alles wat je maar kunt bedenken wat te maken heeft met je
huid: eczeem, een verbrande
huid na het zonnen, littekens
en wondjes en het vermindert

de zichtbaarheid van rimpels.
En mijn favoriet: je kunt het gebruiken als haarverzorging.” Ik
kijk hem vragend aan. “Ja. Zelfs
als haarverzorging”, herhaalt
hij. “Ik ben kitesurfer en door
de zee droogt mijn haar enorm
uit. Ik smeer de gel daarom in
mijn haar.” In de toekomst ziet
Freek een kwekerij voor zich
met daarbij een schoonheidssalon en experience centre. “Hier
kunnen we de professionals
leren hoe ze de gel kunnen
gebruiken en kunnen bezoekers
van dichtbij meemaken hoe de
gel geproduceerd wordt.”

Betrapt
Aan het eind van de toer lopen
fotograaf Gijs en ik mee terug
naar het kantoortje. En dan
stelt Gijs de vraag die al die tijd
op mijn lippen lag. “Je bent er
wel mooi op gekleed. Is dat expres?”, Hij wijst naar de groene
trui en schoenen van Freek.
Freek lacht betrapt. “Ja, sinds
ik ben begonnen met Dr. Green,
dacht ik: nu moet ik ook wel gekleed gaan in het groen.” Freek
mag zich dan niet Dr. Green
noemen, maar toen ik hem een
blad zag opereren in zijn groene
outfit leek hij er toch verdacht
veel op.

