HISTORIE
1905
1905

De naam Konst is de familienaam van Gerardus Konst. Hij start op
5 januari 1905 als zelfstandig handelaar in graan en levensmiddelen.
Hij deed ervaring op bij H. Zwetsloot, handelaar in meel en granen.
Zwetsloot koopt het pand voor Gerardus Konst op het Vetkamp in
Nijkerk voor een bedrag van 3.500 gulden. De basis voor het huidige
bedrijf is gelegd. In hetzelfde jaar trouwt Gerardus Konst met
mevrouw M.M. van Ruitenbeek.
Gerardus Konst

1912
1912

Gerardus Konst koopt het woon- en winkelpand
aan het Vetkamp van zijn voormalige werkgever,
de heer Zwetsloot.

1930
1930

Lambertus Gerhardus (Bertus) van den Tweel komt het bedrijf versterken. Hij werd in
1917, op vijfjarige leeftijd, als pleegkind opgenomen in het gezin van de heer en
mevrouw Konst - van Ruitenbeek (zijn oom en tante).

1938
1938

Bertus van den Tweel neemt het bedrijf over van zijn pleegvader. Samen met zijn
echtgenote, mevrouw Th.C. van den Tweel - Haarsma, zorgen zij voor een gestage
groei van de omzet. Het bedrijf staat in de boeken omschreven als een zaak in
koloniale waren, granen en aanverwante artikelen.

1945
1945

1958
1958

Ondanks de moeilijke oorlogsjaren houdt de firma Konst het hoofd boven water. Na de
oorlog gaat het de kruidenierswinkel zelfs voor de wind. De graanhandel wordt
afgebouwd en het bedrijf richt zich volledig op de levensmiddelenhandel. De naam
Konst wortelt zich diep in Nijkerk en omgeving.
Bertus van den Tweel neemt het woon- en winkelpand aan het Vetkamp over van zijn
(pleeg)vader, de heer Konst. Hij betaalt hem hiervoor een bedrag van 10.000 gulden.

1959
1959

Het pand aan het Vetkamp
wordt gesloopt, herbouwd en
heropend als Nijkerks
eerste Elck-Wat-Wilslevensmiddelenzaak met
zelfbedieningssysteem.

Eerstesteenlegging

Opening door burgemeester Hoekstra

1968

De derde generatie doet haar intrede in de zelfbedieningswinkel: Gerard van den
Tweel, één van de zonen van het echtpaar Van den Tweel-Haarsma. Hij had al een
aantal jaren ervaring opgedaan bij supermarkt Jac.
Hermans in Amsterdam.
Gerard en zijn vrouw Klasien van den Tweel-Brouwer,
treden als firmanten toe tot het bedrijf.
De winkel wordt uitgebreid van 60 naar 250 vierkante
meter en is daarmee de eerste supermarkt in Nijkerk.
Bertus van den Tweel houdt zich met name bezig met
de slijterij, die toegevoegd is aan de winkel aan het
Vetkamp.

De eerste supermarkt in Nijkerk

1974

Het bedrijf groeit enorm. Daarom koopt Van den Tweel in 1974 de leegstaande
historische Eierhal op het Molenplein in Nijkerk. Het plan is om deze te verbouwen tot
winkelcentrum met plaats voor een grote supermarkt en twaalf andere ondernemers
die aanvullende diensten verlenen.
Bertus van den Tweel treedt terug uit het bedrijf en concentreert zich uitsluitend op
de slijterijen. De dagelijkse leiding over het totale bedrijf komt in handen van Gerard
van den Tweel.

1975

Konst Onroerend Goed BV wordt opgericht. De bouw start van Winkelcentrum De
Oosterpoort. Dit is het nieuwe winkelcentrum op het Molenplein in Nijkerk met ruimte
voor een nieuwe, grotere supermarkt (de Konstmarkt) en twaalf andere ondernemers
die aanvullend assortiment bieden (o.a. een eethuis, drogist, juwelier en kapsalon).

1976

Het bedrijf wordt voortgezet door Gerard van den Tweel.
Op 16 december 1976 opent burgemeester Stam van Nijkerk
het nieuwe Winkelcentrum De Oosterpoort. Gerard van den
Tweel richt de Konst Exploitatie Maatschappij BV op en
maakt plannen voor een winkelcentrum in Voorthuizen met
een supermarkt en een slijterij. De overige winkels zullen
aan derden verhuurd worden.
Winkelcentrum De Oosterpoort

1977

Opening van winkelcentrum De Voorde en van de Konstmarkt te Voorhuizen.

1980

Het bedrijf Konst viert haar 75-jarig bestaan.

1982

In 1982 stopt men met de formule van de Konst-markt. De zelfstandige
keten brengt veel werk met zich mee. Een overstap wordt gemaakt naar
Albert Heijn die een jaar eerder is gestart met een franchiseformule.
Deze landelijke keten biedt kwalitatief hoogwaardige producten,
marketing en service. Dit spreekt Gerard van den Tweel enorm aan. De
winkels worden omgebouwd naar AH-inrichting en gaan verder onder de vlag van
Albert Heijn. En met succes!

1986

Het filiaal in Nijkerk wordt te klein. Men gaat op zoek naar een andere locatie.
Gekozen wordt voor een plaats aan de rand van de bebouwde kom. Vanuit de Nijkerkse

middenstand komt veel verzet tegen de plannen. Dit resulteert in een jarenlang
juridisch conflict, waarmee men de verhuizing hoopt tegen te houden.
1988

Het bedrijf is te groot geworden om als één onderneming verder te gaan. Een
holdingstructuur wordt opgezet met daaronder een aantal werkmaatschappijen,
waaronder onroerend goed.
Het Albert Heijn-filiaal in Bunschoten wordt
overgenomen van de Albert Heijn
Winkelwerkmaatschappij.
Winkelcentrum De Voorde in Voorthuizen wordt
uitgebreid en gemoderniseerd. De Albert Heijn wordt
vergroot naar 900 vierkante meter.
Albert Heijn - Voorthuizen

1990

Konst neemt de Albert Heijn-supermarkt in Woudenberg over van de Albert Heijn
Winkelwerkmaatschappij. Deze vestiging is de vierde supermarkt binnen de groep.
Met de bouw van Hotel/Restaurant Ampt van Nijkerk aan de Berencamperweg wordt
een start gemaakt met de horecatak van de Van den Tweel Groep.

1991

Staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw Y. van
Rooij opent Hotel/Restaurant Ampt van Nijkerk.
Gerard van den Tweel wordt voorzitter van de landelijke
vereniging van Albert Heijn Franchisers.
Mevrouw Van Rooij opent het
Ampt van Nijkerk

1992

Edward van den Tweel, de oudste zoon van Gerard en Klasien van den Tweel, treedt
toe tot het bedrijf als assistent-bedrijfsleider bij Albert Heijn in Voorthuizen na elders
ervaring te hebben opgedaan.

1994

Er komt een compromis over de vestigingsplaats van de nieuwe Albert Heijn in Nijkerk.
In dit jaar wordt wegens achterblijvende resultaten de supermarkt in
Bunschoten verkocht. De overige drie filialen ontwikkelen zich positief. De
Konst-slijterijen gaan over op de formule van Gall&Gall.

1995

De Raad van State komt in april met een positieve uitspraak over de bouw van een
nieuwe supermarkt in Nijkerk. Er wordt snel met de bouw begonnen. Edward van den
Tweel begeleidt de bouw. Hij gaat deel uitmaken van de holding en richt zich op het
aansturen van de Albert Heijn-filialen.
Op 12 december 1995 opent de Albert Heijnsupermarkt in Nijkerk zijn deuren met een voor die
tijd vernieuwend concept in supermarktland. Ook
wordt bij de supermarkt een Retourette geopend: één
van de eerste in Nederland.
Achter het Ampt van Nijkerk wordt een begin gemaakt
met de aanleg en de bouw van Bedrijventerrein De
Campen.
Albert Heijn - Nijkerk

1996

In januari 1996 vestigt het hoofdkantoor van de Van den Tweel Groep zich boven het
nieuwe Albert Heijn-filiaal in Nijkerk. De nieuwe Gall&Gall-slijterij naast de Albert
Heijn in Nijkerk wordt geopend.
Naast Hotel/Restaurant Ampt van Nijkerk wordt Hart van
Holland gebouwd: een multifunctioneel
evenementencentrum.
Bedrijventerrein De Campen in Nijkerk wordt opgeleverd.
De moderne kantoren worden verhuurd aan diverse
bedrijven.

Hart van Holland

1997

In april wordt evenementencentrum Hart van Holland feestelijk geopend.

1998

Er wordt volop gebouwd dit jaar:
 In verband met het grote succes wordt Hotel/Restaurant Ampt van
Nijkerk uitgebreid met ruim 50 kamers en vergaderfaciliteiten.
 Een nieuw multifunctioneel kantorencomplex wordt gebouwd in Nijkerk (naast
het Albert Heijn-filiaal) en in gebruik genomen.
 De Van den Tweel Groep start met de bouw en exploitatie van de Friese
Ecologische Zuivelfabriek (FEZ) in Drachten. Deze deelneming is inmiddels
afgestoten
 De horecatak breidt verder uit: Er wordt gestart met de bouw van
Hotel/Congrescentrum Heerlickheijd van Ermelo.

1999

De supermarkten in Woudenberg en Voorthuizen worden aangepast volgens de laatste
normen van Albert Heijn. Het filiaal in Woudenberg breidt uit naar 1000 m²
verkoopvloeroppervlak.
De Commissaris van de
Koningin van Gelderland,
de heer J. Kamminga,
opent in oktober Hotel/
Congrescentrum
Heerlickheijd
van Ermelo.

De heer J. Kamminga opent de Heerlickheijd van Ermelo

2000

Samen met een aantal zakenpartners wordt Easy Safe Security Systems opgericht, een
bedrijf in particuliere beveiligingssystemen met een eigen meldkamer. Deze
deelneming is inmiddels afgestoten.

2001

Het Albert Heijn-filiaal in Bennekom wordt overgenomen van de Albert Heijn
Winkelwerkmaatschappij. Het aantal Albert Heijn-filialen komt hiermee weer op vier.
Deze supermarkt ontwikkelt zich tot op de dag van vandaag positief.
Restaurant Mariënhof in Amersfoort wordt overgenomen en gaat
binnen de Van den Tweel Horeca Groep verder als Kloostersalons
Mariënhof.
Kloostersalons Mariënhof

2002

Het Albert Heijn-filiaal in Bennekom wordt aangepast aan de laatste eisen van Albert
Heijn. Op 1 januari wordt Edward van den Tweel benoemd tot directeur van de totale
retailgroep (Konst BV). Zijn strategie is uitbreiding van het aantal filialen en het bieden
van nog meer kwaliteit.

2004

Na een brand in de nacht van 1 januari 2004, worden de vergrote en vernieuwde Albert
Heijn en Gall&Gall in Nijkerk in februari heropend.

2005

Het 100-jarig bestaan van de Van den Tweel Groep wordt op een ludieke manier
gevierd.

2006

Er wordt gestart met de bouw van een Albert Heijn-filiaal op Curaçao.

2007

Op 27 maart 2007 wordt het Albert Heijn-filiaal op
Curaçao officieel geopend door minister-president,
mevrouw De Jongh-Elhage. Dit is de eerste Albert
Heijn-vestiging buiten Nederland. Dit jaar start ook de
International Fresh Company (IFC),
een groothandel voor de horeca met versproducten als
vlees en vis. De Van den Tweel Horeca Groep gaat een
samenwerking aan met Regardz Hospitality Group.

Albert Heijn - Curaçao

2008

Op 1 januari 2008 fuseert de Van den Tweel Horeca Groep met de Regardz Hospitality
Groep van de heer J. Heilijgers. De aandelen van dit nieuwe bedrijf zijn voor 50
procent in handen van Gerard van den Tweel en voor 50 procent van de heer
J. Heilijgers. Regardz telt dan in totaal achttien horecabedrijven door heel Nederland.

2009

Het Albert Heijn-filiaal in Woudenberg wordt aangepast naar de huidige norm.

2010

De nieuwe Gall&Gall in Woudenberg opent haar deuren. Een moderne ruime winkel in
het centrum van het dorp. Albert Heijn in Bennekom breidt uit en wordt voorzien van
de laatste moderne inrichting.

2011

Gall&Gall - Bennekom

2012

In februari wordt ook in Bennekom een Gall&Gall
slijterij gepopend, tegenover het filiaal van Albert
Heijn. Naast de Albert Heijn op Curaçao opent een
wasstraat volgens de laatste Europese
milieunormen. In 2011 start ook de bouw van een
tweede supermarkt op de Nederlandse Antillen: op
Bonaire. Deze Van den Tweel Supermarket opent in
november.

Omdat de horecabedrijven van de Van den Tweel Horeca Groep onvoldoende tot hun
recht komen binnen Regardz wordt besloten weer onder eigen vlag verder te gaan. Per
1 juli wordt de ontvlechting geëffectueerd. De hotels gaan verder onder de vlag van
Golden Tulip.
Aan het begin van het jaar is gestart met de bouw van een bakkerij/slagerij
horecagroothandel op Bonaire. De opening vindt plaats op 1 december.

In oktober neemt de Van den Tweel Groep de Arubaanse
supermarkt Ling & Sons over, de grootste en meest prestigieuze
supermarkt op Aruba.

2012

De Albert Heijn-supermarkt in Bennekom wordt uitgebreid met 80 m² en 1000 nieuwe
producten. Op 21 november 2012 wordt de uitgebreide winkel geopend door
Sinterklaas.
In december 2012 opent de Van den Tweel Groep een tweede
supermarkt op Curaçao, vlakbij Jan Thiel Beach, op de begane grond
van het Papagayo Beach Hotel. Het is de tweede Van den Tweel
Supermarkt in het Caribische gebied
2013

Voordeelmarkt Warehouse

Op 13 mei 2013 neemt de Van den Tweel Groep Supermarket
Warehouse Bonaire over. De discountsupermarkt bestaat al
zeventien jaar op Bonaire en gaat verder onder de naam
Voordeelmarkt Warehouse Bonaire B.V. Het is de tweede
supermarkt op Bonaire behorende bij de Van den Tweel
Groep.

Op 1 juli 2013 komt de Gall & Gall te Zeewolde in handen van Van den Tweel. In het
proeflokaal Anders dan Anders zullen regelmatig proeverijen gehouden worden.
Van den Tweel neemt de Etos te Bennekom over. Vanaf 1 oktober 2013
behoort deze drogisterij tot de Van den Tweel Groep.

In Amsterdam is een kantorencomplex omgebouwd tot een studentencampus, Campus
Diemen Zuid. Op 23 oktober 2013 heeft de Van den Tweel Groep op deze campus een
Albert Heijn geopend.
2014

In maart 2014 wordt overeenstemming bereikt met de directie van Europe West Indian
(EWT) Trading Company om IFC te Curaçao te verkopen aan EWT. De overdracht vindt
plaats in april. IFC blijft de bedrijven op Curaçao beleveren.
In april 2014 wordt overeenstemming bereikt over de overname van Ter Huurne
Hollandmarkt te Buurse per april 2015.
Per 1 juni 2014 komt de exploitatie van Mariënhof in Amersfoort in handen van Adriaan
Derksen, eigenaar van de Attention Group. Het pand blijft eigendom van de Van den
Tweel Groep.

2015

Op 1 april 2015 wordt Ter Huurne Hollandmarkt te Buurse (bij de Duitse
grens) overgenomen. Ter Huurne Hollandmarkt is een op zichzelf staande
supermarkt met een bloemenwinkel, drogisterij, slijterij (op Duitse grond),
speeltuin, restaurant, viswinkel en tankstation.
TerHuurne Hollandmarket

2015

Op 2 oktober 2015 verhuist de Etos in Bennekom naar een
prachtig pand in de Dorpsstraat, vlakbij de Albert Heijn.
Op 18 oktober 2015 sluit de Albert Heijn te Voorthuizen haar
deuren in winkelcentrum De Voorde om te verhuizen naar het
nieuwe pand aan het Smidsplein.
Etos Bennekom

Na jaren overleg met de gemeente
Barneveld over een geschikte locatie, wordt in 2015 gestart
met de bouw van een nieuw pand voor de Albert Heijn in
Voorthuizen op de plaats van de voormalige Rabobank. Op 7
oktober 2015, als de bouw klaar is, plaatsen Edward en
George van den Tweel, een steen in de voorgevel. Daarna
wordt gestart met de inrichting van de winkel.

Op 21 oktober 2015 wordt de prachtige, nieuwe
Albert Heijn inclusief een nieuwe Gall & Gall aan het
Smidsplein in Voorthuizen geopend door Gerard van
den Tweel.

Tot aan het einde van 2016 vestigt Van den Tweel in het
oude pand van AH Voorthuizen in de Dorpsstraat De
Voortse Markt, een winkel met partijhandel met lage
prijzen voor non-food en food.

2016
De Voortse Markt

In oktober en november 2016 wordt Albert Heijn Zeelandia op
Curaçao verbouwd en gerestyled tot Van den Tweel
Supermarket Zeelandia. Ook wordt aan de supermarkt een
ambachtelijke slagerij toegevoegd en er komen 60
parkeerplaatsen bij. De heropening vindt plaats op 9
november 2016.

2017

Van den Tweel Supermarket
Zeelandia, Curacao

In februari 2017 wordt de Mariënhof in Amersfoort verkocht aan de exploitant.
Begin mei 2017 wordt Golden Tulip hotel Heerlickheijd van Ermelo verkocht. Gerard
van den Tweel blijft als adviseur van de nieuwe eigenaren betrokken bij het hotel.
De reden van deze verkopen is dat de groep zich in de toekomst meer wil richten op
de corebusiness, namelijk de retail.

2018

Gerard van den Tweel opent samen met Jules Fernandes in
maart 2018 in Paramaribo de Van den Tweel-Fernandes
store voor de verkoop van Albert Heijn- en andere
Nederlandse producten in Suriname.

Op 2 mei 2018 zijn de supermarkten op de Caribbean verkocht aan de heer Gassan
Azan. Alleen de horecagroothandel op de Caribbean, Bonaire Food Group, blijft in
handen van Van den Tweel Groep.
Op 11 juni 2018 wordt gevierd dat Gerard van den Tweel 50 jaar ondernemer is met
een groot relatie-evenement, waarbij veel prominenten aanwezig zijn. Tijdens dat
evenement wordt hij door burgemeester Renkema van de gemeente Nijkerk tot
ereburger van de stad benoemd namens de gemeenteraad voor al zijn verdiensten
voor Nijkerk.
In diezelfde jubileumweek volgen er concerten in de Nijkerkse verzorgingshuizen,
een feest voor de medewerkers van alle bedrijven in Nederland en
helikoptervluchten voor de klanten van de winkels in Nijkerk.

Ter gelegenheid van dit jubileum wordt een boek geschreven door
journaliste, Margreet Hendriks, over het leven van Gerard van den
Tweel met als titel: Gerard van den Tweel, een kleurrijk mens en
ondernemer. Het eerste exemplaar wordt hem aangeboden door
de auteur op 11 juni 2019 op het relatie-evenement.

Op 31 december 2018 wordt Bonaire Food Group verkocht aan de Pietersz
Distribution Bonaire.

