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Bastion Hotels tovert provinciekantoor Arnhem om tot viersterrenhotel 

UTRECHT - Bastion Hotels is momenteel druk bezig met de verbouwing van de Markstate, het 

voormalig provinciekantoor aan het Eusebiusplein in Arnhem. Het gebouw werd in de zomer van 

2017 aangekocht. Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen kon de metamorfose van het 

pand beginnen. De Markstate ligt op loopafstand van het Arnhemse centrum. Bastion Hotels 

tovert het kantoorgebouw om tot een viersterrenhotel met 120 kamers, een restaurant en een 

parkeergarage.  

Nog dit jaar openen de deuren van het nieuwe Bastion Hotel Arnhem! De verbouwing van het 

voormalig provinciekantoor aan het Eusebiusplein in de Gelderse hoofdstad is in volle gang. Er 

worden 120 kamers gerealiseerd in het 34e Bastion hotel, waarmee het totaal aantal kamers van 

onze keten uitkomt op 3.332. Dankzij de handige ligging staan onze gasten straks binnen 10 minuten 

op de Korenmarkt, het bruisende uitgaanscentrum van Arnhem. Het hotel ligt daarnaast op 

steenworp afstand van de Rijnkade, waar terrasjes en restaurants met prachtig uitzicht op de Rijn te 

vinden zijn. Bastion Hotels richt zich naast citytrippers, evenementenbezoekers en toeristen 

natuurlijk ook op zakelijke gasten. "Wij nemen onze eigen markt mee", zegt eigenaar Maik Willems. 

"De vraag naar dit soort hotels is groot. Wij bieden bijvoorbeeld een afgesloten parkeerplaats, zodat 

ZZP'ers hun bus vol duur gereedschap veilig kunnen parkeren." De opening van het nieuwe Bastion 

Hotel Arnhem staat gepland voor december 2019. 

In de zomer van 2017 maakte Bastion Hotels bekend dat het tot een overeenkomst met de provincie 

Gelderland was gekomen over de aankoop van de Markstate. Het voormalig kantoorgebouw uit 1996 

werd te koop aangeboden nadat de Gelderse ambtenaren verhuisden naar het gerenoveerde Huis 

der Provincie. Gedeputeerde Jan Markink gaf destijds aan tevreden te zijn met de overname. "Met 

deze transformatie wordt dit gebied in het centrum van Arnhem nog aantrekkelijker en veelzijdiger", 

aldus Markink tegenover Omroep Gelderland. 

In 2011 is onderzoek gedaan naar de potentie van de Arnhemse hotelmarkt. Hieruit bleek dat er in 

de stad ruimte was voor een groei van circa 400 hotelkamers. Er zijn de afgelopen jaren slechts 180 

nieuwe kamers gerealiseerd. Uit De Arnhemse Horecavisie 2017 (PDF) van gemeente Arnhem blijkt, 

na het opnieuw analyseren van gepland aanbod en economische ontwikkelingen, dat er nog steeds 

ruimte is voor verdere groei in de stad. We hopen met onze komst naar Arnhem dan ook een 

antwoord te bieden op de toenemende vraag naar betaalbare hotelkamers. 

Bastion Hotels is een Nederlandse hotelketen met 32 hotels in Nederland en één hotel in Duitsland. 

Bastion Hotel Arnhem wordt het 34e hotel van de keten. De hotelketen weet zich onder andere te 

onderscheiden van haar concurrenten door een goede bereikbaarheid van haar hotels en voldoende 

(gratis) parkeergelegenheid. Het creëren van een ‘tweede thuisgevoel’ en aandacht voor de gast 

staan altijd centraal. Bastion Hotels hoopt met haar komst naar Arnhem een antwoord te bieden op 

de toenemende vraag naar hotelkamers in de stad. De keten heeft nog 2 andere hotels in 

Gelderland; één in Nijmegen en één in Apeldoorn. 
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https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2138670/Kantoorgebouw-provincie-wordt-hotel
https://binnenstadarnhem.nl/wp-content/uploads/2017/08/Dia-10-Gastvrijheid-en-stadsbeleving-Horecavisie-Mise-en-place-2017.pdf

