
GRONDIG
Voor beslissers die blijven investeren

•   JAARLIJKSE INVESTERING PER BEDRIJF:  373.000 EURO

•   GEMIDDELDE BOEKWAARDE MACHINES:  1,7 MILJOEN EURO

•   TOTALE INVESTERING CUMELASECTOR:  1 MILJARD PLUS 

•    DE CUMELASECTOR KOOPT 70 PROCENT  
VAN ALLE GRONDVERZETMACHINES

•    DE CUMELASECTOR INVESTEERT RUIM 500 MILJOEN  
IN LANDBOUWMACHINES

GRONDIG MEDIA - INFO
voor adverteerders  - online en print



INVESTEERDERS IN DE TOEKOMST
Cumelabedrijven zijn echte investeerders in de toekomst, 
blijkt uit de sectorbarometer van Cumela.  
Om het machinepark up-to-date te houden investeren 
cumela-ondernemers jaarlijks ruim 1 miljard euro in 
nieuwe machines en werktuigen. Dit betekent dat  
70 procent van alle grondverzetmachines wordt verkocht 
in de cumelasector. In de landbouwmechanisatie zijn de 
bedrijven goed voor een omzet van meer dan  
500 miljoen euro. Opvallend is dat de cumelabedrijven 
zeer creatief zijn in het vinden van nieuwe opdrachtgevers. 
Het betekent een groeiende rol in het cultuurtechnische 
werk zoals onderhoud van groen en natuurgebieden 
voor gemeenten en andere overheden. Van oudsher is 
het onderhoud van wegen, bermen en waterlopen het 
domein van cumelabedrijven. Het resultaat is een jaarlijks 
groeiende omzet met een bijbehorend machinepark.

GRONDIG IS VOOR ONDERNEMERS EN MEDEWERKERS “ONS BLAD”, 
ZO BLIJKT UIT MARKT-MEDIAONDERZOEK.
Vakblad Grondig versterkt ondernemers en medewerkers in de cumelasector in hun kwaliteiten met hoogwaardige 
management- en vakinformatie. De combinatie van informatie over ondernemersvaardigheden, wet- en regelgeving en 
nieuws over techniek, machines en gereedschappen voor werk in groen, grond en infra is een ijzersterke. Daarbij kiest de 
redactie voor de praktische invalshoek en een nuchtere beschrijving van ontwikkelingen en achtergronden in en om de 
cumelasector.

DE CUMELASECTOR
Meer dan 3.000 bedrijven in groen, grond en infra vormen de cumelasector. Bedrijven die met 
vakmensen en moderne machines actief zijn in agrarisch loonwerk, cultuurtechniek – onderhoud van 
openbare ruimtes – meststoffendistributie, grondverzet en infra. Samen realiseren cumelabedrijven 
een jaaromzet van 4,5 miljard euro. Individuele bedrijven investeren jaarlijks gemiddeld 345.000 euro 
in nieuwe machines en werktuigen.
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ALGEMENE INFORMATIE

CONTACTGEGEVENS

GRONDIG 
Vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen, grond en infra
Uitgave van:  Stichting Cumela Communicatie
Verschijningsfrequentie:		 10 x per jaar
Totale verspreide oplage:  3.200
Abonnementsprijs:   € 95,-per jaar (excl. BTW)  

Collectieve abonnementen: prijs op aanvraag. 
Buitenlandse abonnementen:  € 145,00

WEBSITE CUMELA.NL/NIEUWS 
Website pageviews per maand:  262.000*
Unieke bezoekers per maand:  45.578*
Pagina’s per sessie:  1,53*
Gemiddelde sessieduur:  00:01:46*
*(gemiddelde) april-mei 2020 – actuele cijfers op aanvraag beschikbaar

NIEUWSBRIEF GRONDIG
Abonnees:  5.600
Verschijnt:  wekelijks op vrijdag 

SOCIAL MEDIA GRONDIG
Het aantal volgers op de diverse sociale media - verbonden aan Grondig - groeit sterk.  Er zijn op Facebook  
± 3500 en op Twitter ± 1250 volgers. Berichten worden steeds vaker geliked en gedeeld waardoor onze relatie  
met de doelgroep én ons bereik steeds groter wordt. Vraag naar de mogelijkheden om ook uw berichten onder speciale aandacht  
te krijgen van onze volgers om uw communicatiedoelstellingen te verwezenlijken.



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

  

RRoottoorrkkooppeeggggeenn  
  

     Zeer zware aandrijfkasten 
     Volledig gelaste tandwielbakken 
     Hierdoor extra stabiliteit   
     2 overbemeten kopeggen gemonteerd 
     Walterscheid aandrijfassen 
     Rotoren dicht bij de zijkanten 
     Volledig egale werking over volle breedte OOvveerrttoopp  ffrreezzeenn  

  

     In één keer onderwerken van oude graszode 

     Hydraulisch verstelbaar pennenrek. 
     Hydraulische klepverstelling.  
     Resultaat een mooi zaaibed. 
     Oude zode in één keer weg 
      BBiieessllooookk  1155    ggeerraarrdd..zzwweeeerrss@@aarrggii..nnll    wwwwww..aarrggii..nnll  

  
66994422  SSGG    DDIIDDAAMM  0066--5533223366118800        lliikkee  oonnss  oopp  ffaacceebbooookk  

KKllaaaarr  vvoooorr  pprrooffeessssiioonnaallss  !!  

Lothar 305 

Energy/P-600 

mechanisatie in weg-, berm- en slootonderhoud 
Oudenhof 14 4191NW Geldermalsen 

+31 (0)345 585050 www.wimvanbreda.nl 

12 nieuwe maaiarmen en 37 verschillende werktuigen 

Uiterst allround inzetbaar! 

Meer informatie: Fred v.d. Eijk - Tel: 06 10 93 43 53 - info@kemper-stadtlohn.de

Regelmatige gewasstroom, slijtvast, minder onderhoud

De pickup C3003 MAXIMUM voor Claas hakselaars met speciaal ontworpen vijzel

Demonstratie? Bel Fred: 06 10 93 43 53 

Formaten Liggend Staand

1/1 pagina Bladspiegel 236 x 303

1/2 pagina 200 x 134   98 x 270

1/3 pagina   200 x 88   98 x 178

1/4 pagina   200 x 64   98 x 134

1/6 pagina     98 x 88

1/8 pagina   200 x 30     98 x 64

Materiaal

Digitaal, certified pdf

Beelden minimaal 300 dpi, CMYK

PRINT ADVERTEREN

Tarieven 2020 Los
1/1 pagina € 1975,-
1/2 pagina € 1086,-
1/3 pagina €   790,-
1/4 pagina €   592,-
1/6 pagina €   474,-
1/8 pagina €   414,-
Bijsluiter A4 € 1975,-
Full colour, prijzen in euro’s, excl. BTW. 

Speciale wensen
Voorkeurplaatsen: + 10% indien beschikbaar
Omslagpagina: + 10% indien beschikbaar
IM-advertenties: + 40% indien beschikbaar
Spread advertentie: - 10%, 2 x 1/1 of 2 x 1/2 pagina

Neem voor contractplaatsingen, combinaties, speciale 
bijsluiters of andere wensen contact met ons op.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PRINT

VAKBLAD GRONDIG
Van alle vakbladen die in de cumelasector worden gelezen, heeft 
vakblad Grondig het hoogste gemiddeld bereik in combinatie  
met de hoogste waardering van de lezers.
•   In onderzoek MMM Loonwerk scoort de Grondig een bereik van 

67% en een waarderingscijfer 8,6.
•   Uit onderzoek van Intomart GFK (i.o.v. Reed Business)  

bleek dat Grondig een gemiddeld bereik heeft van  
77%. Hoger dan elk ander vakblad.

•   Grondig heeft per eerste lezer gemiddeld 5,3 meelezers 
(>18.000 lezers)

•   55% van de ondernemerspartners leest vakblad Grondig;
•   53% van de lezers zou zich beperken tot vakblad Grondig indien men  

maar één blad zou mogen lezen;
•   95% van de ondervraagden leest advertenties in vakbladen;
•   66% vindt vakbladen de meest waardevolle informatiebron.
Meer uitkomsten uit bovengenoemde onderzoeken is op aanvraag beschikbaar.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

ADVERTENTIE 
PAKKET 2
•  1 x 1/2 pagina advertentie vakblad Grondig

•  1 side rectangle grondig.com (4 weken) 

• 2 x banner nieuwsbrief

Tarief: € 1650,- (exclusief BTW)  

*afnemen in periode van 1 maand

Print/Online
Print/OnlineADVERTENTIE 

PAKKET 1
•  1 x 1/4 advertentie  

vakblad Grondig
• 2 x banner nieuwsbrief

Tarief: € 950,- (exclusief BTW)

*afnemen in periode van 1 maand

INSTAPPAKKETTEN:

Een advertentievoorstel op maat? Vraag vrijblijvend naar een passend advies.  
Bel Janneke Reijseger (033) 247 41 50

JAARPLANNING 2020 VAKBLAD GRONDIG
editienr. verschijnt reserveren materiaal thema Beurs

2020
1     17-01-20 06-01-20 08-01-20 Maïs en gras / Onderhoud 

2 21-02-20 10-02-20 12-02-20 Banden / Bodem

3 27-03-20 16-03-20 18-03-20 Gewasbescherming / Grondverzet

4 01-05-20 20-04-20 22-04-20 Berm en slootonderhoud

5 05-06-20 25-05-20 27-05-20 TKD thuis 

6 17-07-20 03-07-20 06-07-20 Grondverzet

7 28-08-20 14-08-20 17-08-20 Agro Techniek Holland thuis

8 02-10-20 18-09-20 21-09-20 Grondverzet, mobiele graafmachines

9 06-11-20 23-10-20 26-10-20 Mest- en mestdistributie

10 11-12-20 27-11-20 30-11-20 Inspiratiebron voor 2021

2021
1 22-01-21 08-01-2021 11-01-2021 Maïs en gras / Onderhoud SIMA 21-25 februari

2 26-02-21 12-02-2021 15-02-2021 Banden / Banden

3 02-04-21 26-03-2021 29-03-2021 Gewasbescherming / Grondverzet

4 07-05-21 23-04-2021 26-04-2021 Berm en slootonderhoud

  



WEBSITE

380 x 225 px
+ 

580 x 265 px
+ 

1180 x 305 px

380 x 225 px

WWW.CUMELA.NL/NIEUWS
De nieuwspagina van de website (www.cumela.nl/nieuws) en de nieuwsbrief Grondig bericht met een frisse blik over 
de cumelasector. Over mensen, machines en ondernemen. Met nieuws en achtergronden over agrarisch loonwerk, 
cultuurtechniek, grondverzet, meststoffendistributie, tuin & park en (land)bouwverkeer. Vakkundig geschreven, net 
als het vakblad.
Direct tot de kern van de zaak en gericht op de lezersgroep. Zodat je helemaal bij bent. 

Online

NIEUWSPAGINA (keuze uit:)

VERVOLGPAGINA

M

L
XL



TECHNISCHE SPECIFICATIES

NIEUWSBRIEF

Website
Banners nieuwspagina:   380 x 225 px

  580 x 265 px
1180 x 305 px

Side rectangle:   380 x 225 px

Nieuwsbrief
Banner nieuwsbrief:   600 x 90 pixels

Advertorial nieuwsbrief:   Maximaal 400 karakters 
  (inclusief spaties, kop en  
  pay-off, met logo of foto)

Beeldmateriaal
jpg-, png-html bestanden, animaties mogelijk

ONLINE ADVERTEREN

Tarieven Website (per vier weken)
Banners op www.cumela/nieuws:
XL 1180 x 305 px  € 750,- 
L   590 x 265 px  € 450,- 
M   380 x 225 px  € 350,- 
Banner op vervolgpagina’s Grondignieuws:
380 x 225 px   € 500,-

Tarieven	Nieuwsbrief	(per	editie)
Banner nieuwsbrief  € 305,-
Advertorial nieuwsbrief € 612,-

Neem voor contractplaatsingen, combinaties of  
andere wensen contact met ons op.

Nieuwsbrief banner 
600 x 90 px

Advertorial
Maximaal 400 karakters (inclusief spaties, kop en pay-off, 
met logo of foto)



373.000euro
Jaarlijkse investering

per bedrijf

Ruim
500 miljoen

investering in landbouwmachines

1 
miljard+ 
Totale investeringCumelasector

De 
cumelasector 

koopt

70%
van alle grond- verzetmachines

1,7 
miljoen

euro
Gemiddelde boekwaarde  machines

Grondig: 
Voor investeerders in de toekomst


