
Even voorstellen: de cumelasector

De cumelasector

• 3.000 ondernemingen in groen grond en infra
• 30.000 medewerkers
• jaaromzet € 4 miljard
• is professioneel, innovatief en deskundig

cumelabedrijven zijn actief in

• grondverzet 
• cultuurtechniek
• agrarisch loonwerk
•	 meststoffendistributie
•	 groenvoorziening	en	natuurbeheer

cumelabedrijven

• vervoeren jaarlijks 24,8 miljoen ton mest
• maaien 6.500	km	provinciale	wegbermen	en	4.000	km	bermen	van	rijkswegen
• onderhouden 10.000 ha sportterrein
• onderhouden 144.000 km watergang
• investeren € 700 miljoen per jaar
• zetten jaarlijks 15.000 tractoren, 5.000 oogstmachines en 17.500 grondverzetmachines in

cumelabedrijven

•	 bevinden	zich	voor	95%	in	het	buitengebied
• vallen voor 90%	van	de	bedrijven	onder	het	Activiteitenbesluit
•	 hebben	een	jaaromzet	van	gemiddeld	€ 1,9 miljoen
• zijn de grootste werkgevers op het platteland
•	 hebben	een	gemiddelde	bedrijfsoppervlakte	van	12.000 m²

Cumelabedrijven zijn met vakkundige medewerkers en modern mobiel 
materieel actief in de agrarische sector, groenvoorziening, grondverzet en infra.

De cumelasector is ook actief in

•	 het	onkruidvrij	houden	openbare	ruimten	en	terreinen
• het sneeuw- en ijsvrij houden van 60% van de lokale wegen
•	 de	bestrijding	van	natuurbranden	en	wateroverlast
•	 het	voorkomen	en	bestrijden	van	plagen



De cumelasector wil graag

• een veilige en gezonde sector zijn voor werk- 
 gevers, werknemers en omgeving
• een volwaardige plek op de weg voor  
	 (land)bouwverkeer		 	
• een leven lang in goede gezondheid werken
•	 duurzaamheid	bevorderen	
• een gezond ondernemersklimaat

Wist u dat

• 90%	van	alle	suikerbieten	wordt	gerooid	door	cumelabedrijven
• 70%	van	het	grondwerk	in	Nederland	door	cumelabedrijven	wordt	uitgevoerd
• 60% van de sectoromzet gerealiseerd wordt met grondwerk en cultuurtechniek
• 60%	van	het	(land)bouwverkeer	op	de	weg	is	afkomstig	van	cumelabedrijven
• 50%	van	alle	akkerbouwgewassen	door	cumelabedrijven	wordt	bespoten	(304.000	ha)	

CUMELA Nederland biedt haar leden op 
de sector gerichte en maatgesneden:

•	 belangenbehartiging
• ondernemersadvies
• opleiding en training
• techniek- en vakinformatie
• verzekeringen

en heeft het afgelopen jaar...

• ruim 1.900	lidbedrijven	bezocht
• 150 ledenbijeenkomsten	georganiseerd
• ruim 50% van haar leden individueel,  
	 bedrijfgericht	en	branchespecifiek	ondersteund
• 100 cursussen georganiseerd voor in totaal  
 1.000 cursisten
• zijn er ruim 1.300 leerlingen opgeleid in groen,  
 grond en infra

Brancheorganisatie voor specialisten 

  in groen, grond en infra 

NEDERLAND
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 I	www.cumela.nl	•	  Twitter:	@CUMELANederland	•	 	LinkedIn:	CUMELA	Nederland	•	 	Facebook:	CUMELA	Nederland

CUMELA werkt grondig.com

Vakblad	 Grondig	 en	 de	 website	
grondig.com	 bieden	 een	 prachtig	
beeld	 van	 de	 cumelasector.	 Neem	
een	abonnement	op	het	vakblad	voor	
€	85,-	per	 jaar	en/of	meld	u	aan	voor	
de	Grondig-nieuwsbrief.	Stuur	hiervoor	
een mail met uw naam en gegevens 

naar	grondig@cumela.nl

vakblad voor specialisten in groen, grond en infra

30- VOORUITBLIK AGRITECHNICA  28 - VENT EN VISIE; 

BERNARD KRONE 30 - DOORBRAAK IN AFSPRAKEN 

ELEKTRISCH AANDRIJVEN 66 - NIEUWE 4 X 4 GRADER
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