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De economie draait
weer op volle toeren. In
duizenden bedrijven in
het Gooi, de Vechtstreek
en Eemland wordt
dagelijks hard gewerkt
aan het perfecte
product. Elke maandag
doet de redactie verslag
van een bezoek aan een
van deze
ondernemingen.
Vandaag: Washnet BV
uit Huizen
Washnet BV
Product: doe-het-zelf
autowasboxen
Plaats: Huizen
,,Iedere keer iets moois verzinnen op wat de markt vraagt, dat is het allerleukste”, volgens Michael Harskamp.
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Autowassen is echt emotie
A

utowassen is emotie, weet
Michael Harskamp (49)
eigenaar van Washnet BV
uit Huizen, het bedrijf
dat door heel Nederland wasboxen
plaatst.
Zo’n box, vaak bij een benzinepomp, waarin je zelf je auto wast.
Washnet ontwerpt die units, maakt
ze deels en onderhoudt ze.
Vader Luuk, broer Danny en
Michael begonnen 27 jaar geleden
Harskamp Techniek, een bedrijf op
industriële toepassing van hogedrukreinigingstechniek en persluchtinstallaties. „Dan moet je
denken aan installaties gemonteerd in vrachtauto’s waarmee je
bijvoorbeeld wissels van trambanen, gebouwen, straten en rioolbuizen schoonmaakt”, legt hij uit.
In de loop van de tijd bouwden ze
steeds meer wasboxen en daarom
is vijf jaar geleden Washnet BV
opgericht. De BV legt zich volledig

toe op doe-het-zelf-carwash. Alle
drie zijn ze inmiddels een andere
kant op gegaan, wel allemaal in de
carwash.
Michael, de jongste Harskamptelg ging na de mts werktuigbouwkunde aan de slag als monteur
hoge drukreinigers en compressoren. „Ik repareerde onder andere
wasboxen en dacht toen die kunnen we zelf ook bouwen.” De eerste bij de Shell pomp naast het
Okura hotel in Amsterdam. „We
kregen de gelegenheid te pionieren
en hebben het geleerd door zoveel
mogelijk fout te doen”, lacht hij.
Inmiddels staan er zo’n 350 ’Washnetboxen’ verspreid door Nederland.
Bij BP Koot in Eemnes waar ze
net een project met zeven units
achter de benzinepomp hebben
afgerond, legt hij uit wat ze nu
precies doen. De boxen staan naast
elkaar, gescheiden door grotendeels transparante glazen muren,

In de grote technische ruimte wordt van leidingwater osmosewater gemaakt.

elk met een halfrond glazen dak.
Behalve de laatste speciaal voor
campers, die heeft geen dak. Op de
grond donkergrijs beton met in het
midden een groot metalen raster
van twee bij vijf meter waarin het
waswater verdwijnt. Vanuit een
zuil twee slangen naar een wasborstel en een spuitlans (hogedrukspuit) en apart nog een velgenreiniger. „Alles wat wij maken zit in
deze zuil”, klopt hij op de stalen
pilaar. Maar het werk begint al bij
het ontwerp. „Waar kunnen de
wasboxen het beste geplaatst worden op het terrein en waar de technische ruimte of de stofzuigers en
mattenkloppers?”

Eigen zuil
Terug naar de zuil. Op de voorkant
het keuzemenu: van velgen reinigen, wassen, borstelen, spoelen tot
waxen en meer, de opties weergegeven in drie verschillende kleuren. Die kleuren komen overeen
met apparaat dat je daarmee in
werking stelt: groen voor de wasborstel, blauw voor de spuitlans en
geel voor de velgenreiniger. Ook bij
die drie reinigers stickers in dezelfde kleur. „Alles om klanten te
helpen de goede keuze te maken”,
legt hij uit. „Iedere wasbox heeft
zijn eigen zuil met techniek zodat
je ook snel water, shampoo of wax
hebt”, doceert hij. „Alleen het
water komt uit de grote technische
ruimte.” Harskamp draait met een
sleutel de zuil van zo’n 2,5 meter
hoog open. Erachter alle techniek:
snoeren, schakelaars, ventielen,
slangen, drukmeters, motoren,
onderin een grote fles autoshampoo en vloeibare wax die weer met
slangetjes met de rest verbonden
zijn. Allemaal geassembleerd door
Washnet.
„Als je op een knopje uit het

keuzemenu drukt, vertaalt de
computer bovenin dat in het goede
product en wordt die opdracht
door specifieke onderdelen in de
kast uitgevoerd: warm of koud
water, de juiste waterdruk, shampoo, wax of alleen water, borstel of
lans. Via de ventielen wordt water,
osmosewater uit de grote technische ruimte gehaald. De velgenreiniger zit in dezelfde zuil, maar
heeft eigen slangen: „Dat kan
bijtend werken en wil je daarom
niet door je installatie hebben.”
In de grote technische ruimte,
een apart huisje links van de
boxen, staat achterin een grote
tank met leidingwater. „Dat gaat
door een membraam – een filter
die op molecuulniveau het water
reinigt – en maakt er osmosewater
van.” Het grote voordeel van osmose: „Nooit meer nalappen, gewoon
op laten drogen en je auto is vleken streeploos schoon”, zegt Harskamp. „Daarom is er voor glazenwassers ook een apart aftappunt bij
de wasboxen om dit ’gemakswater’
te tanken.” De resten die in het
membraam achterblijven mogen
deels naar het riool en worden
deels gerecycled.

Milieu
Dat geldt ook voor het waswater
dat via de roosters in de wasboxen
in een grote put verdwijnt. „Vloeistofdicht, niks van het water, vuil,
restjes benzine of olie kan hieruit.
De olie en benzine worden uit het
water gehaald en gaan naar een
aparte put, de OBAS, de olie benzine afscheider”, vervolgt hij. De
zeep, velgenreiniger en wax in het
water zijn biologisch afbreekbaar.
Dat water gaat naar het riool. „Veel
beter voor het milieu dan thuis
met een emmertje water voor de
deur je auto wassen”, weet Hars-

kamp. „Het is jammer dat veel
gemeentes niet weten hoeveel
rotzooi er zo in het grondwater
terecht komt. Daar zou echt meer
aandacht voor moeten zijn. In
Almere mag je je auto al niet meer
op straat wassen.” Het gaat de
wasboxexpert echt aan het hart.

Facetimen
Maar verder is elke werkdag vooral
heel leuk: „De vrijheid als ondernemer, ik ben 100% onafhankelijk,
bepaal alles zelf. Iedere keer iets
moois verzinnen op wat de markt
vraagt, dat is het allerleukste, ik
leer er elke dag nog bij.” In die 27
jaar is er niet veel veranderd in het
vak. „Ja, die vloeistofdichte vloer,
aparte velgenreiniger en contactloos betalen”, somt hij de grootste
veranderingen op. „Facetimen om
problemen op te lossen. Dan bel ik
met een klant en zeg: ’Druk eens
hier en laat eens zien wat er dan
gebeurt? Oké, ik zie het al. Ik stuur
je een nieuw onderdeel toe, of doe
even dit’. De inrichting is wat ergonomischer en prettiger maar het
blijft zelf wassen.”

Eigen tempo
En dat autowassen is emotie: „Je
hoeft niet te wachten, wordt niet
opgejaagd, doet het in je eigen
tempo en dan heb je een blinkend
schone auto voor de deur. Het is
net of hij dan ook prettiger rijdt”,
aldus Harskamp.
Nieuwsgierig vragen we nog
even of hij de ’geurautomaat’ wil
demonstreren. De automaat is niet
door Washnet bedacht, maar als we
er toch zijn. „Eigenlijk gewoon een
sproeipistool waarmee je de geur
op het interieur spuit. Vanille,
dennengeur of ’nieuwe auto’.” We
zijn overtuigd, autowassen is echt
emotie.

