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Voor een toekomstbestendige, 
gezonde en veilige fysieke 
leefomgeving.



De
Nationale
Omgevings-
visie; NOVI



Ons leven van alledag wordt in grote mate beïnvloed 

door onze directe leefomgeving. De oplopende druk 

op de fysieke leefomgeving en de toenemende mate 

van schaarste van grondstoffen vragen, ook van u als 

gemeente, doordachte en fundamenteel duurzame 

keuzes te maken. 

De Rijksoverheid legt daarom op dit moment de laatste 

hand aan de nieuwe Omgevingswet (de Nationale 

Omgevingsvisie - NOVI - die ingaat in 2022) om een 

integrale aanpak tussen gemeenten te kaderen en 

richting te geven, en zo de landelijke ambities en 

doelen ten aanzien van de verduurzaming van onze 

leefomgeving te borgen.



Gesloten 
kringloop en 
verduurzaming
Als gemeente krijgt u daardoor onder andere 

te maken met de Circulaire Economie 

en de Prestatie Economie - systemen die 

gericht zijn op een gesloten kringloop 

waarin grondstoffen hun waarde zo min 

mogelijk verliezen, inclusief de principes van 

levensduurverlenging, het herstellen van 

producten en het voorkomen van afval. 

Dit zijn belangrijke pijlers voor de Nationale 

Omgevingsvisie, de NOVI, die alleen te 

realiseren zijn door integrale samenwerking 

tussen gemeenten, Rijksoverheid en 

specialistische bedrijven.

Gemeenten staan het dichtst bij de 

uitvoering, dus wordt er ook van u actie 

verwacht om de gestelde doelen te 

bereiken voor het duurzaam beschermen 

en waarborgen van een gezonde en 

veilige fysieke leefomgeving en een 

toekomstbestendige Circulaire Economie. 





Integrale aanpak 



Al met al een hele opgave. Maar met de juiste kennis, 

vaardigheden, middelen en hulp, een realiseerbare 

doelstelling voor het jaar 2050. Een lange reis die begint met 

de eerste kleine stapjes. Een reis die nu al van start gaat!

Wat kunt u als gemeente op korte termijn doen om een 

eerste positieve bijdrage te leveren aan de integrale aanpak 

van de Nationale Omgevingsvisie en uw fysieke directe 

leefomgeving, vraagt u zich nu wellicht af. 

Laat u vrijblijvend informeren en mail of bel NanoEnzo b.v.  

via info@nanoenzo.nl of 085 007 99 00.

Integrale aanpak 
Maar voor u dat doet, stellen we onszelf graag eerst even  
aan u voor
NanoEnzo b.v. is een innovatief bedrijf dat zich richt op 

‘Preventieve Duurzame Protectie’ van bijna alle materialen 

door het toepassen van onder andere 100% milieuvriendelijke 

en veilige nanoproducten. Producten (veelal op waterbasis) 

van eigen innovatieve recepturen en fabricage.



NanoEnzo b.v. werkt op projectbasis en is schaalbaar, reinigt alle 

toegepaste materialen met bio-cleaners (op basis van enzymen) en 

vangt het vrijgekomen vuil zoveel als mogelijk op. Onze applicateurs 

voorzien uw project vervolgens van de gewenste duurzame 

bescherming die harder wordt dan glas maar de natuurlijke 

eigenschappen van het behandelde materiaal niet beïnvloedt, 

behalve dat het lotusblad-effect ontstaat… Inderdaad, we hebben 

afgekeken van de natuur!

Dit proces staat garant voor 10 tot 15 jaar bescherming van de 

toegepaste materialen binnen uw project tegen diverse negatieve 

invloeden van buitenaf. Dit proces kan vervolgens herhaald worden 

met dezelfde positieve resultaten voor dezelfde duur. 

Het gevolg; een langere levensduur van toegepaste materialen, 
minder druk op schaarse grondstoffen, minder onderhoud, minder 
schoonmaak, minder waterverbruik, minder schoonmaakmiddelen 
en aanzienlijk minder kosten. Oftewel op korte termijn een positieve 
invloed op de lange termijn!



De natuur als
voorbeeld



Beton

Metaal

Glas

Hout

Straatsteen

Natuursteen



Toepassingen
Materialen die NanoEnzo b.v. zoal beschermt en verduurzaamt vindt u links van deze pagina. Voor u als 

gemeente betekent dit in de praktijk dat wij u kunnen helpen met de eerste stappen van uw NOVI-reis en 

het verlagen van de MKI’s en de CO2-footprint van uw gemeente door het verlengen van de levensduur 

van onder andere:

• Straten, stoepen en stoepbanden (nieuw coaten of bestaand reinigen, coaten en hergebruiken)

• Bruggen (eventueel inclusief balustrade)

• Kademuren

• Tunnels

• Onroerend goed

• Kunstwerken

• Oudheden en cultureel erfgoed

• Straatmeubilair en speeltoestellen

• Lantaarnpalen

• Verkeersborden en verkeerslichten

• Windmolens

• Zonnepanelen

Naast het verduurzamen van materialen kan NanoEnzo b.v. u met meer uitdagingen van dienst zijn.  

Hierbij kunt u denken aan Anti-Graffiti (lang bestand tegen hogedrukreiniging en niet of nauwelijks 

zichtbaar) Anti-Urine, Anti-Slip (in verschillende gradaties), brandwerende of brandvertragende  

coatings en meer.

Laat u overtuigen
Bent u nieuwsgierig naar de werking en wilt u een demonstratie of een test laten uitvoeren voor  

een potentieel project en het voorbeeld van gemeente Amsterdam en randgemeenten volgen;  

mail of bel dan vrijblijvend naar NanoEnzo b.v. via info@nanoenzo.nl of 085 007 99 00.



Philipsstraat 16

3833 LC  Leusden

T. 085 - 007 99 00

www.nanoenzo.nl


