
Media - Info

INVESTEERDERS IN DE TOEKOMST
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. Cumelabedrijven zijn echte 
investeerders in de toekomst, blijkt uit de sectorbarometer 
van Cumela (zie de cijfers hiernaast). Opvallend is dat 
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.

Voor adverteerders – online en print

Voor beslissers die blijven investeren

DE SECTOR

JAAROMZET   
4,5 MILJARD EURO

JAARLIJKSE INVESTERING   
1 MILJARD

BESTEDING LANDBOUWMACHINES   
RUIM 500 MILJOEN

DE BEDRIJVEN

JAARLIJKSE GEMIDDELDE INVESTERING   
373.000 EURO 

GEMIDDELDE BOEKWAARDE MACHINES   
1,7 MILJOEN
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MOET ANDERS

KRAAN EN 
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NOOREN 
BETONSPECIALIST

CUMELA
Cumela is dé brancheorganisatie voor ondernemers 
in groen, grond en infra. Nederland telt ruim 3.000 
cumelabedrijven waar circa 40.000 betrokken vakmensen 
werken. Samen realiseren zij een sectoromzet van ruim vier miljard euro en ze investeren voortvarend in 
innovatief materieel. Als brancheorganisatie ondersteunt Cumela deze cumelabedrijven in de breedste zin: 
van algemene advisering tot individueel maatwerk en van verzekeringen tot opleidingen en trainingen. Met 
betrokken medewerkers vanuit Nijkerk en in het land is Cumela van en vooral vóór de leden. 
Cumela informeert, verbindt, ontzorgt en ondersteunt cumelabedrijven. Om zo bij te dragen aan een 
gezonde sector, nu en in de toekomst.

VAKBLAD GRONDIG
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 met 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.

ONLINE
De nieuwspagina van de website - www.cumela.nl/nieuws - en de wekelijkse 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. Zodat je continue helemaal bij bent. 

SUCCESVOLLE FORMULE
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het bereik van Vakblad Grondig 
varieert van 67 tot 77 procent. Hoger dan elk ander vakblad in deze sector!

   met een waarderingscijfer van 8,6;

   per eerste lezer gemiddeld 5,3 meelezers (>18.000 lezers);

     55% van de ondernemerspartners leest Vakblad Grondig;

    en, als ze moesten kiezen, beperkt 53% van de lezers zich tot  

Vakblad Grondig;

   95% van de ondervraagden leest advertenties in vakbladen;

   66% vindt vakbladen de meest waardevolle informatiebron.

DIRECT TOT  
DE KERN VAN 

DE ZAAK



PRINT
VAKBLAD GRONDIG
Frequentie: 10x per jaar
Oplage: 3.200 exemplaren 
 Waarvan 2.000 Cumela-leden  
 en 1.200 losse abonnees
Omvang: gemiddeld 68 pagina’s

ONLINE
WEBSITE CUMELA.NL/NIEUWS
Pageviews per maand: 265.000
Waarvan uniek: 46.000
Pagina’s per sessie: 1,5
(Meetperiode november 2020)

NIEUWSBRIEF GRONDIG
Frequentie: wekelijks op vrijdag
Abonnees: 5.700
Gemiddeld aantal clicks: 2.800
(Meetperiode november 2020)

RECHTSTREEKS GERICHT  
OP DE LEZERSGROEP

GRONDIG IS VOOR ONDERNEMERS EN MEDEWERKERS “ONS BLAD”



TARIEVEN
VAKBLAD GRONDIG
1�1 pagina € 1.995,-
1�2 pagina € 1.097,-
1�3 pagina € 798,-
1�4 pagina € 598,-
1�6 pagina € 478,-
1�8 pagina € 418,-
Bijsluiter A4 € 1.995,- 

CUMELA.NL/NIEUWS
Banner XL € 750,-
Banner L € 450,-
Banner M € 350,-
Banner M op vervolgpagina  € 500,-

NIEUWSBRIEF GRONDIG
Banner  € 305,-
Advertorial  € 612,-

Vermelde tarieven zijn in €, exclusief 21% btw en
bijkomende kosten, zoals porto en handling.

SPECIALE WENSEN
Meer weten over de toeslagen van voorkeurplaatsen, 
IM- of spreadadvertenties, opplakkers, meehechters of 
speciale bijsluiters? Over de kortingen voor gecombineerde 
plaatsingen of een contract voor een langere periode?

Neem contact met ons op.
Advertenties
Lisette Kerkhof - lkerkhof@cumela.nl
Janneke Reijseger - jreijseger@cumela.nl
(033) 247 49 50

18

ONDERNEMEN MET MENSEN

laagdikte ingezaagd. Bij het aanleggen van de onderbaan wordt altijd aan beide zijden een me-ter extra aangehouden voor de steldraad en de rupsen van de betonpaver.

SAMEN OPTREKKEN
Peter geeft aan dat het bedrijf in zijn specialiteit beton alles zelf doet wat direct met de realisatie te maken heeft. “Daarom nemen we werken aan en voeren we zelf de regie”, vertelt hij. Daarvoor gaat er voor elk werk een meewerkend voorman mee die precies weet wat er moet gebeuren en die ook het aanspreekpunt vormt. Vooraf gaat Nooren al-tijd het gesprek aan met de opdrachtgever om de kwaliteit te borgen. “Bij aannemers is het plan vaak kant en klaar, maar bij agrariërs gaan we het ge-sprek aan over bijvoorbeeld de ligging en hoogte. Denk bijvoorbeeld aan het inspelen op eventuele plannen voor een latere landegalisatie.”

Nooren voegt eraan toe dat hij altijd vooraf de discussie aangaat over de dikte en sterke van de betonlaag. “Voor bijvoorbeeld fietspaden kun je vaak rekenkundig met dunner toe, maar wij be-spreken met de opdrachtgever of er incidenteel zwaar verkeer over rijdt, zoals bijvoorbeeld berm- en slotenmaaicombinaties en landbouwverkeer. Dan kom je vaak op grotere laagdiktes uit”, zegt Nooren. Ook voor het project in Houten is dit met de opdrachtgever goed doorgenomen.

SAMENWERKEN 
De logistiek vormt bij de uitvoering een belangrijke schakel. “We maken daarvoor altijd goede afspra-ken met de regionale betonleverancier, omdat het vaak om grote hoeveelheden gaat”, aldus Peter. Ook het transport naar de locaties in het buitenge-bied en zeker ook in stedelijke omgevingen kan knelpunten geven. “Door het zelf te plannen en uit te voeren, heb je daar meer grip op.”

Nooren werkt wel veel samen met cumelabedrij-ven uit de regio’s waar de werkzaamheden op dat moment plaatsvinden. In drukke tijden word er veel ingehuurd. “Elkaar versterken is beter dan elkaar tegenwerken”, zegt Nooren. Hij sluit tref-fend af met te benadrukken dat zijn bedrijf de specialiteit beton daarbij niet uit handen geeft. “Het realiseren van de onderbaan en het beton, inclusief de betonspecificaties, doen we altijd he-lemaal zelf. Dat is en blijft onze specialiteit en dat geven we dus niet uit handen.” 

- STERK WERK

De basis van de speciale leveler-combinatie is een 25-tons Doosan 235 LS-5-binnendraaier. Daarvan is het schuifblad vervangen door een 3,50 meter brede tweezijdig werkende leveler, die via een snelkoppeling is gemonteerd aan de onderwagen. Met deze leveler kan Nooren spoorloos voor de slipvormpaver uit fijn profileren. Daarbij is de le-veler net als de slipvormpaver voorzien van twee laserontvangers en een slope-sensor, zodat deze via de draad exact hetzelfde wordt aangestuurd als de slipvormpaver. Het probleem was dat de doorvoer in de draaikrans van de Doosan al vol zat en een andere doorvoer was geen optie. Dit is opgelost door de hydrauliek van de schuifbladci-linders te gebruiken. Een eigen accu met dynamo zorgt voor de stroom. De aansturing van het do-zerblad van de leveler werkt draadloos via Blue-tooth. Ad Nooren BV heeft het uitgedacht en Theo de Bruyn BV in Beek heeft het gerealiseerd. 

DE RUPSGRAAFMACHINE MET LEVELER

‘HET REALISEREN  
VAN DE ONDERBAAN  

EN HET BETON,  
INCLUSIEF DE  

BETONSPECIFICATIES, 
DOEN WE  

ALTIJD ZELF’

Ad Nooren heeft zich ook gespecialiseerd in betonverhardingen van bedrijfsterreinen en  bedrijfshallen. Hier de nieuwste hydraulische vlindermachine in actie bij een bushalte.

GRONDIG  8  2020

Info bij uw dealer of bij  
Jan Meerkerk  06/30702918

www.ludopauwelsbvba.be

Afschuifwagen  
ASW 391 Taurus
Standaard uitgerust met tal van opties!
• 50 m³ inhoud
• hydraulische vering BPW
• assen BPW 410 x 180
• banden 650/55R26.5
• in optie 800/45R26.5
• 40 km/u uitvoering met COC
• bumper hydraulisch opklapbaar• extra pakket „protect“ speciaal  

voor silage
• in optie: verschillende afdeksystemen

Origineel en geniaal

Anz_Taurus 200x134 (NL).indd   1

31.08.20   15:05

Voor meer info: www.forrez.nl

Ground Kare  EEN OVERWINNING OP ELK GEBIED
• Ontwikkeld voor zwaardere toepassingen
• Blokprofiel voor beter rijcomfort 
• Geschikt voor zachtere ondergrond
• Goede zelfreiniging 



EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN
Om een idee te geven van de mogelijkheden om met verschillende budgetten onze media in te zetten 
voor promotie hebben we een paar pakketten samengesteld. Wilt u liever een voorstel op maat? Vraag 
vrijblijvend naar een passend advies.

✓  Banner M op de website
✓  1x een ¼ pagina in Vakblad Grondig
✓  1x een banner in nieuwsbrief GrondigEVEN TESTEN

✓ DUUR: 1 MAAND        ✓ BEREIK: 273.800 ONTVANGERS        ✓ INVESTERING: € 1.248

✓  12x Banner XL
✓  10x 1�1 pagina in Vakblad Grondig
✓   52x om-en-om een banner/advertorial in  

nieuwsbrief Grondig
CONTINUE 
GROOT IN BEELD

✓ DUUR: 1 JAAR        ✓ BEREIK: 3.280.400 ONTVANGERS + RUIM 550.000 
UNIEKE BEZOEKERS VIA DE WEBSITE        ✓ INVESTERING: € 29.170

✓  2x Banner XL op de website
✓  2x Banner M op de website
✓  2x Banner L op de website
✓  3x banner in nieuwsbrief Grondig
✓  3x advertorial in nieuwsbrief Grondig
✓  3x ½ pagina in Vakblad Grondig
✓  3x 1�3 pagina in Vakblad Grondig

OPVALLEN DOOR 
AFWISSELING

✓ DUUR: 1 JAAR        ✓ BEREIK: 1.643.400 ONTVANGERS + RUIM 276.000 UNIEKE 
BEZOEKERS VIA DE WEBSITE        ✓ INVESTERING: € 9.224



DEADLINES

Editienr. Publicatie Reserveren Materiaal Thema

2021

1 29-01-2021 15-01-2021 18-01-2021 Maïs en gras / Onderhoud

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

3 02-04-2021 22-03-2021 24-03-2021 Gewasbescherming / Grondverzet

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

5 11-06-2021 25-05-2021 31-05-2021 TKD / Grondverzet

6 23-07-2021 06-07-2021 12-07-2021 Oogstmachines / Sloop en Recycling

7 03-09-2021 16-08-2021 23-08-2021 Grondverzet / Shovels

8 08-10-2021 20-09-2021 27-09-2021 Grondverzet groene sector

9 12-11-2021 25-10-2021 01-11-2021 Agritechnica / Mest

10 17-12-2021 29-11-2021 06-12-2021 Kerstnummer inspiratie 2022

2022

1 21-01-2022 03-01-2022 10-01-2022 Rassen voederwinning / Onderhoud

2 25-02-2022 07-02-2022 14-02-2022 Banden / Personeel

3 01-04-2022 14-03-2022 21-03-2022 Gewasbescherming / Grondverzet

4 06-05-2022 18-04-2022 25-04-2022 Berm en slootonderhoud

PLANNING VAKBLAD GRONDIG

FORMATEN VAKBLAD GRONDIG

Formaten (breedte x hoogte in mm) Liggend Staand

1�1 pagina bladspiegel 230 x 297

1�1 pagina aflopend 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 200 x 44 98 x 88

1�8 pagina 200 x 30 98 x 64

Bijsluiter 

MATERIAAL  
VAKBLAD GRONDIG
Conform deadline in 
jaarplanning digitaal als 
Certified PDF met snijlijnen.
Beeld minimaal 300 dpi en 
kleuren CMYK opgebouwd



WEBSITE CUMELA.NL/NIEUWS

NIEUWSBRIEF GRONDIG

Formaten breedte x hoogte in pixels

Banner M 380 x 225 pixels

Banner L 780 x 225 pixels

Banner XL 1180 x 225 pixels

Banner vervolgpagina (M) 380 x 225 pixels

Formaten Materiaal

Banner (maximaal 3 per editie) 700 x 135 pixels

Advertorial (maximaal 1 per editie) maximaal 400 karakters 
(inclusief spaties, kop en 
pay-off) met beeld (logo of 
foto) en linkURL

MATERIAAL WEBSITE 
CUMELA.NL/NIEUWS
Plaatsingen lopen per 4 weken.
Materiaal (zie specificaties 
hieronder) dient 1 week voor 
plaatsing aangeleverd te 
worden.

MATERIAAL 
NIEUWSBRIEF 
GRONDIG
Plaatsingen zijn per editie 
(wekelijks op vrijdag).
Materiaal (zie specificaties 
hieronder) dient 1 week voor 
plaatsing aangeleverd te 
worden.

Digitaal beeldmateriaal
jpg-, png-html bestanden, 
animaties mogelijk

NIEUWSBRIEF (keuze uit:)

380 x 225 px
+ 

780 x 225 px
+ 

1180 x 225 px

NIEUWSPAGINA (keuze uit:)

M

L
XL

380 x 225 px

VERVOLGPAGINA

advertorial

banner



CONTINUE ZICHTBAAR 
IN DE GEHELE CUMELASECTOR

EENMALIG OF MET 
CONTRACTKORTING

Advertenties
Lisette Kerkhof - lkerkhof@cumela.nl
Janneke Reijseger - jreijseger@cumela.nl
(033) 247 49 50

Bladmanager
Toon van der Stok
grondig@cumela.nl 

Algemeen adres
Grondig
Postbus 1156
3860 BD Nijkerk
www.cumela.nl

WIJ DENKEN GRAAG MET JE MEE!

COMBINATIE PRINT EN ONLINE


