
Ervaringen met bosrubberen tegels 

Ook wij hebben 3 stallen met rubberen matten van Bos rubber. De matten zijn 1 bij 1 en 

waterdoorlatend. 

de ondervloer hebben we glad gemaakt en die loopt schuin naar een putje. 

Werkt super, elke dag alle mest eruit, paarden staan altijd schoon.  

Matten worden niet glad en staan op een soort rubberen punten, twee keer per jaar 

spuiten we de matten in de stal schoon en 1x per jaar halen we ze eruit. 

 

Verhalen van dat ligt niet lekker voor een paard slaan nergens op, het is heerlijk liggen, 

het ligt zacht ongeacht waar ze gaan liggen. Wij hebben er ook 1 die gevoelig is voor stof 

en die krijgt niets in de stal erbij de andere krijgen elke dag een plak stro om mee te 

spelen etc. 

Het grote voordeel is ook nog dat het ontzettend makkelijk uitmesten is en je elke dag 

een schone stal hebt. 

Aanschaf is er redelijk snel uit. 

 

Mijn ervaring met een stal schoonmaken ! mijn paard staat in Spanje daar is de vloer 

altijd warm en heb daarom geen rubberen tegel nodig en wel weinig stro zodat de stal 

elke dag leeg uitgemest wordt en er altijd verse en schone stro in ligt. 

Hieronder beschrijf ik de werkzaamheden van mij in Spanje , eigenlijk kan dit ook in 

Nederland als er een rubberen vloer in ligt die vocht doorlatend is en warmte isolerend, 

zodat niet het paard hoeft te staan op pakken nat stro die moeten gaar broeien om 

warmte te creëren voor de stal, vies, onhygiënisch en moeilijk om uit te mesten. 

 

In de veronderstelling dat er rubberen tegels onder liggen. 

 

 

1- Dit is de hoeveelheid stro die 

nog in de stal ligt bij het begin 

van het uitmesten. 

 2- Maak een hoekvrij en 

schoon. 

 

 

 



 

3- Veeg het bruikbare stro naar de 

hoek. 

 4- Verzamel het natte en 

bemeste stro. 

 

 

 

 

5- Schep het in de kruiwagen.  6- Veeg de vloer netjes aan. 

 

 

 

 

 

7- Verwijder de aangeveegde restjes.  8- Spuit de vloer evt. licht in 

met anti insectenspray. 

 

 

 



Laat de stal even met rust en laat hem even doorluchten en drogen, ga lekker met je paard rijden , 

ben je klaar met paardrijden dan ga je netjes je paard verzorgen afzadelen etc. laat je paard even met 

rust en ga terug naar de stal en ga verder met punt 9  

 

9- Maak vast een beloning klaar bv 

handje met muesly een scheutje 

lijnzaadolie. 

 10- Maak een lekker los bedje 

van stro niet teveel, na 

behoefte  2 plakken is 

genoeg ?. 

 

 

 

 

 

 

11-  Leg in de hoek bij de voerbak een 

plak vast stro en een plakje  vast 

hooi, haal het niet uit elkaar dat 

doen ze zelf wel, hebben ze wat 

tedoen. 

 12- Dit is het eind resultaat 

van de schoongemaakte 

stal, lijkt veel werk maar 

is bij routine nog geen 2 

x 5 minuten. 

 

 

 

 



 

13-  Zet je paard op stal 

en hij maakt gebruik 

van de beloning. 

14- Hij kijkt je nog even 

dankbaar aan. 

 15- En hij begint in een 

schone droge stal 

waar hij de komende 

nacht heerlijk kan 

vertoeven.  

  

 

 

 

Dit zijn mijn dagelijkse werkzaam heden en ga altijd met erg veel tevredenheid weer naar huis omdat 

mijn gevoel zegt zo dat is weer lekker voor mijn paard heerlijk gereden en plezier gehad, en hij staat 

weer een nacht in een fijne droge stal. 

 

Deze werkwijze gaan wij ook in Nederland doen bij onze haflinger Guus. 

Tegels zijn besteld 

        

 

Dus wij kunnen aan de slag. 


