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Energie besparing én een duurzame toekomst voor RV Bathmen 
Begeleidingstraject verduurzamen helpt manege nog groener te worden 

 
Verduurzamen, zorg voor het klimaat, we willen er allemaal ons steentje aan bijdragen. Ook als 
sportvereniging voor onze hippische accommodaties. Vaak levert dit ook financiële besparingen 
op, waarmee er geld overblijft in de clubkas. Win-win dus! 
 
KNHS rijvereniging Bathmen is al aan de slag gegaan met het verduurzamen van de accommodatie. 
De manege had al de nodige stappen gezet na een ongelukkige brand. Maar dankzij een gratis 
begeleidingstraject verduurzaming, zijn zij klaar om nog verder te verduurzamen. 
 
Noodgedwongen verduurzamen 
“Nadat onze manege zo’n 12 jaar geleden is afgebrand, stonden we toen al voor de keuze om voor 
verduurzaming te gaan, vertelt Loes Cevaal, voorzitter van RV Bathmen. “Dat hebben we dan ook 
gedaan door onder andere geïsoleerde dakpanelen op beide hallen te plaatsen en onze kantine van 
dubbel glas te voorzien. En als laatste project hebben we ook beide hallen voorzien van LED 
verlichting, waarmee we enorm hebben bespaard op onze energiekosten. Maar als RV Bathmen 
proberen we continu met onze tijd mee te gaan en maken we graag gebruik van professioneel 
advies.” 
 
“We hebben onze rijvereniging dan ook aangemeld bij energieleverancier ENGIE voor het gratis 
begeleidingstraject verduurzamen. Dit traject wordt volledig gefinancierd door NOC*NSF en was voor 
ons dus helemaal gratis. We hebben bezoek gehad van een energieadviseur van ENGIE die onze hele 
accommodatie onder de loep heeft genomen. Zo bleek dat ondanks de goede stappen die we al 
gezet hebben, we nog meer konden besparen”, vertelt Loes. 
 

 
 
Professioneel advies 
“Na de uitgebreide energiescan door de ENGIE energieadviseur, bleek dat er nog ruimte was voor 
verbetering”, vertelt Loes. “Zo blijven regelmatig de lampen ’s avonds branden in bijvoorbeeld de 
wc’s en om het gebouw. Door daar tijdschakelaars tussen te plaatsen, besparen we weer energie. En 
kregen we de tip om subsidie aan te vragen voor de laatste rijen LED verlichting, waardoor we die 
kosten nog sneller terugverdienen. Ook is ons energiecontract onder de loep genomen, want ook 
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daar konden we flink op besparen. Het is namelijk niet alleen slim om naar het tarief te kijken, maar 
ook naar de zwaarte van de aansluiting. Daar schenen we honderden euro’s op te kunnen besparen!” 
 
“Al met al zeer leerzaam om dit alles te laten onderzoeken door een expert en zo snijdt het mes aan 
twee kanten: we kunnen onze manege groener maken, en we besparen op de kosten, wat zeker in 
deze tijd heel belangrijk is voor het voortbestaan van rijverenigingen die een eigen accommodatie 
hebben!”, sluit Loes af. 
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