
Persbericht 

Terkaple, maart 2012 

Terwijl de mensen in Nederland hebben genoten van de eerste mooie lentedagen van het jaar tekende 

Doeke Oosterbaan van Ostra International Projects BV een contract in het altijd zonnige Mexico. 

Oosterbaan spreekt met grote bevlogenheid over zijn aardappelprojecten in Latijns Amerika. 

Ostra International is actief in de agri-food sector voornamelijk in Latijns Amerika en het midden Oosten. 

In deze gebieden geeft Ostra BV advies, is verantwoordelijk voor de realisatie van agro-projecten en 

geeft supervisie bij het installeren en opstarten van sorteer- en verwerkingslijnen. Ostra BV is actief in 

aardappel en groente projecten als wel in ruwvoer mechanisatie. 

Een goed voorbeeld van de werkzaamheden van Ostra BV is de recente realisatie van moderne 

aardappelopslagplaatsen (totaal 15.000 ton aardappels) in het noorden van Mexico. Dit jaar zal Ostra in 

totaal 6 koelcellen gaan renoveren en inrichten. Dit is een turn-key opdracht waarbij Ostra zowel met 

Nederlandse als Mexicaanse leveranciers werkt. 

De opdracht omvat de opslag voor totaal ca. 8.000 ton aardappels in kisten. De bestaande loodsen 

worden half afgebroken en daarna omgebouwd als aardappel opslag. De koelcellen worden van alle 

moderne snufjes voorzien om de aardappels tot 9 maanden te kunnen bewaren. De koelcellen worden 

voorzien van een modern kisten zuigsysteem waarbij temperatuur, vochtigheid, CO2, ozon en 

kiemremmer volledig door de computer worden geregeld. 

Op het schiereiland van Baja California vindt de aardappelteelt plaats in de woestijn met pivot irrigatie 

systemen. Het is voornamelijk een pootgoed gebied. Dit omdat er weinig ziektes voorkomen. In de regio 

Sinaloa is er grootschalige landbouw (400 tot 5.000 ha per bedrijf) met moderne tractoren en 

ouderwetse machines op grote percelen (30-80 ha.). Er zijn vaak 3 teelten per jaar. Ook hier is het vrijwel 

het gehele jaar droog en komt het irrigatie water uit stuwmeren in de bergen. Gewassen zijn vooral mais, 

sorghum, tomaten, aardappels, bonen, erwten en uien. 

Kortom, weer een interessante uitdaging voor dhr Oosterbaan die goed rekening zal moeten houden 

met de specifieke eisen en wensen van deze regio’s in Mexico maar ook met de culturele 

omgangsnormen en gebruiken. ‘’ Het mooiste werk wat er is’’ aldus Oosterbaan. 
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