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Bushcraftshop.nl opent nieuwe vestiging 
in Middelburg. 

 

MIDDELBURG, 14 mei 2017 – Bushcraftshop.nl opent op zaterdag 27 mei haar nieuwe vestiging aan 
de Arnesteinweg 50 in Middelburg. Tijdens deze feestelijke opening worden bezoekers in de 
gelegenheid gesteld het bedrijf te bekijken onder het genot van een hapje en drankje. Ook zal er 
een demonstratie zijn van bushcraft activiteiten. Bezoekers zijn van harte welkom om tussen 10:00 
en 17:00 uur de showroom, kantoor én vernieuwde magazijn en logistiek te komen bekijken.  

Bushcraftshop.nl vestigde zich in 2014 reeds in Middelburg aan de Hertzweg en is nu verhuisd naar 
een grotere en functionelere locatie aan de Arnesteinweg 50 die past bij de uitstraling van het 
bedrijf.   

Eigenaar Erik van ’t Padje: “We zijn in 2012 vanuit huis begonnen met het verkopen van een paar 
producten, maar groeiden zo hard dat we al binnen 2 jaar behoefte hadden aan meer ruimte én een 
professionele werkplek. In onze vestiging aan de Hertzweg groeiden we ook alweer snel uit ons jasje. 
Met deze nieuwe locatie hopen we nog vele jaren vooruit te kunnen. Bushcraft en buiten beleving 
zijn sterk in opkomst, mensen willen weer terug naar de basis en zoeken rust in de natuur. We willen 
onze klanten daar graag bij faciliteren met onze kwaliteitsproducten” 



De nieuwe vestiging biedt ruimte aan een afhaalmogelijkheid voor bestellingen uit de webshop, 
voldoende werkplekken en een efficiënt magazijn. De locatie is  ideaal gelegen en goed bereikbaar 
voor de transporteurs.  

Ook is er een ruime showroom aanwezig die is ingericht als bushcraft belevingscentrum. Hier kunnen 
klanten op afspraak terecht om producten te bekijken en te passen. Er is tevens gelegenheid om een 
aantal producten uit te proberen. Naast de vestiging ligt een klein parkje met bomen. “Geweldig om 
klanten daar een hangmat te laten ervaren, het geeft precies de juiste beleving aan onze producten 
en de gelegenheid goed te laten zien hoe iets werkt.” aldus de eigenaar.  

Op zaterdag 27 mei opent Bushcraftshop.nl haar deuren met een feestelijke opening tussen 10.00 en 
17.00. het programma is doorlopend. Belangstellenden, klanten en relaties zijn gedurende deze dag 
welkom het eindresultaat te komen bekijken.  

Voor een indruk van het assortiment kunt u alvast een kijkje nemen op de website: 
www.bushcraftshop.nl. 

Bushcraft: De term bushcraft staat voor het leven in- en beleven van de natuur, waarbij je gebruik 
maakt van hetgeen de natuur je te bieden heeft. Belangrijk hierbij is dat je daarbij respectvol met 
deze natuur omgaat. Voor sommigen is het een complete levensstijl, voor anderen een manier om de 
vrije tijd mee in te vullen. De technieken die dit mogelijk maken werden al gebruikt door de eerste 
mensen en zijn wereldwijd nog in gebruik bij primitieve volkeren. Bushcraft wordt overal beoefend, 
zowel in lokale natuurgebieden in Nederland als verre afgelegen wildernissen. De beleving die je 
ervaart bij bushcraft geeft rust en werkt ontspannend en is daardoor erg populair. Écht Back to Basic! 
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Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik van ’t Padje, eigenaar van Bushcraftshop.nl. 

Telefoon: 0118-436241 of  

GSM: 06-45712258 (niet voor publicatie) 

Email: erik@bushcraftshop.nl 

Website: www.bushcraftshop.nl 

 

 

 

 

 

 


