Forest crime file: Corporate Crimes, april 2003

Kettingzaagcrimineel Wijma

Hout van Wijma op de weg naar de houtzagerij

Samenvatting
“Wijma heeft concessies in Afrika en zet zich in om aan alle relevante houtkapregels te voldoen.” Wijma website
“Wijma zet zich ook in voor een optimale omgang met het milieu waar dat praktisch uitvoerbaar is.” Wijma milieubeleid
In zijn bedrijfsliteratuur claimt het Nederlandse houtkapbedrijf en houthandelaar Wijma
veelvuldig dat hun hout milieuvriendelijk en onder goede sociale omstandigheden wordt
geproduceerd. Toch maakt Wijma zich niet alleen schuldig aan de aankoop van hout van
beruchte houtkapbedrijven in Afrika1, maar ook aan illegale houtkap in Kameroen.
In april 2002 kwam Greenpeace met bewijzen voor Wijma’s illegale kapactiviteiten in
Kameroen. In aanvulling daarop gaven Greenpeace en Forests Monitor informatie over
illegale houtkap door Wijma in augustus vorig jaar. Wijma beweert dat het hier op zichzelf
staande incidenten betrof.

voetnoten
1 Recente Greenpeace-onderzoeken hebben

aangetoond dat Wijma doorgaat met de koop
van hout uit Liberia, in tegenstelling tot de vele

Echter, in maart 2003, kwamen onderzoekers van het Centre pour l’Environnement et le
Developpement (CED), Forests Monitor en Greenpeace met nog meer bewijzen van de illegale
praktijken van dit bedrijf. Gezamenlijk veldwerk toonde aan dat Wijma zijn legaal toegewezen
kapvergunning VC 09-04-59 heeft gebruikt voor houtkap in een veel groter gebied, ruim buiten
de officiële grenzen van het vergunningsgebied. Door gebruik te maken van Global Positioning
System (GPS)-coördinaten konden de onderzoekers het bestaan aantonen van een illegaal wegennet, houtopslagplaatsen en van achtergelaten boomstammen in een gebied van zo’n 14 km2.

verklaringen dat men daarmee was gestopt. De
winsten van de Liberiaanse houtindustrie worden aangewend om de conflicten in de regio te
financieren. Verschillende Liberiaanse houtbedrijven zijn zelf betrokken bij illegale wapenhandel.
2 Houtopslagplaatsen (parc à bois) zijn gebie-

den waar het hout voorafgaand aan het transport tijdelijk wordt opgeslagen.
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Geconstateerd werd dat een aantal van de illegaal gekapte boomstammen waren voorzien van
Wijma’s legale kapcode VC 09-04-59, een frauduleuze manier om illegaal hout ‘wit te wassen’
via de houthandel. Ook werd door deze onderzoeken aangetoond dat de illegale houtkap van
Wijma destructief was en gepaard ging met grote verspilling, wat resulteerde in grote ecologische schade.
Het leidde ook tot aanzienlijke economische schade voor de regering van Kameroen en bracht
grote economische en sociale schade toe aan de lokale gemeenschappen. De eerste schattingen
zijn dat het illegaal geproduceerde hout een waarde (FOB-waarde) vertegenwoordigt van
€ 1,5 miljoen (1 miljard FCFA)3 . De wegenaanleg vernietigde de plantages en daarmee de
bron van inkomsten van tenminste 27 plaatselijke dorpsbewoners. Deze boeren zijn afhankelijk van deze gewassen als bron van voedsel en inkomsten en hebben geen enkele schadevergoeding ontvangen. CED, Forests Monitor en Greenpeace houden Wijma verantwoordelijk
voor de ontstane schade en zijn van mening dat deze de regering van Kameroen en de lokale
bevolking daarvoor volledig schadeloos moet stellen.

Box 1 - Ventes de coupe
“Ventes de coupe” (VC) zijn vergunningen om een gebied van 2.500 hectare te kappen
in het niet-permanente bosareaal voor een periode van 3 jaar. Deze houtkap wordt op
veilingen toegewezen aan de hoogste bieder en wordt vaak op zeer destructieve wijze
geëxploiteerd omdat er wettelijk geen beheersplan is vereist. VC-kapvergunningen worden op grote schaal misbruikt in Kameroen en de vergunningen worden vaak gebruikt
om illegale houtkap in een groter bosareaal uit te voeren dan de legale vergunning toestaat. Een door de Wereldbank gefinancierd rapport bracht aan het licht dat 90% van
de kortlopende vergunningen (ventes de coupe) in de oostelijke provincie van
Kameroen illegaal wordt gebruikt.4

Daarom roepen CED, Forests Monitor en
Greenpeace op tot de volgende acties:
• De overheid van Kameroen dient de werkelijk ontstane economische schade door deze
illegale houtkap zo spoedig mogelijk te inventariseren, teneinde passende sancties aan
Wijma op te leggen en er voor te zorgen dat de getroffen locale bevolking schadeloos
wordt gesteld.
• De Nederlandse overheid en andere klanten van Wijma dienen niets meer van Wijma af te
nemen totdat deze zijn illegale houtkap staakt, Wijma geen zaken meer doet met beruchte
criminelen en werkt aan certificering die minimaal voldoet aan de normen van de Forest
Stewardship Council (FSC).
• Regeringen dienen een groen aankoopbeleid te bewerkstelligen. Regeringen zouden
uitsluitend hout moeten kopen dat afkomstig is van legale houtkap en dat minimaal voldoet
aan de normen van de Forest Stewardship Council (FSC).

voetnoten
3 FOB – Free on Board; FCFA – Franc

• De regeringen van Kameroen, Nederland en de Europese Unie dienen de wetgeving tegen
illegale houtkap en de handel in illegaal hout aan te scherpen en op de naleving ervan toe
te zien.

Communauté Financière Africaine
4 Milol AC en Pierre J-M (2000) Impact de la fis-

calité décentralisée sur le développement local
et les practiques d’utilisation des ressources
forestières au Cameroun. De Wereldbank gaf
opdracht voor het eindrapport in januari 2000.
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HET BEDRIJF GEBROEDERS WIJMA EN ZONEN B.V. (GWZ)
Het Nederlandse houtkapbedrijf en importeur Wijma GWZ
heeft zich gespecialiseerd in hout voor grond-, weg- en waterbouwprojecten. Een belangrijk deel van Wijma’s handelsactiviteit is gericht op de Afrikaanse houtsoort azobé. Wijma heeft
één van de grootste azobé-houtzagerijen ter wereld in gebruik
bij hun Nederlandse hoofdvestiging in Kampen. Het bedrijf
heeft verder dochterondernemingen en houtzagerijen in
Duitsland, Kameroen, Ghana en Ivoorkust en verkoopkantoren in de VS, Frankrijk en Engeland. Wijma is al meer dan
dertig jaar in Afrika actief.
Greenpeace stelde voor het eerst in november 2001 aan de
kaak dat Wijma betrokken is bij fout en conflict hout.
Sindsdien is Greenpeace voortdurend met Wijma over een
aantal onderwerpen in discussie geweest.
Het kantoor van Wijma in Douala, Kameroen

Wijma en conflict hout: Liberia
De productie van hout in Liberia is niet duurzaam. Bovendien worden de winsten van de
Liberiaanse houtindustrie gebruikt voor de financiering van conflicten in de regio. Enkele
Liberiaanse bedrijven, zoals OTC, zijn zelf betrokken bij de illegale wapenhandel.5 De afgelopen 1 1/2 jaar heeft Wijma in brieven aan Greenpeace meermaals verklaard de inkoop van
Liberiaans hout te staken.

Verklaringen van Wijma over de beëindiging
van inkoop van Liberiaans hout

• In november 2001 beweert Wijma dat het geen klant is van het beruchte Liberiaanse
bedrijf OTC .
• In december 2001 beweert Wijma dat het de inkoop bij het bedrijf RTC, dat is
gelieerd aan OTC, zal staken.
• In januari 2002 komt Wijma overeen dat het stopt met de inkoop bij de Liberiaanse
LFCD, MGC en Forum.
• In april 2002 beweert Wijma dat het is gestopt met de inkoop bij OTC, RTC en SMI
aan het eind van de zomer van 2001.
• In juli 2002 zegt Wijma geen azobé meer uit Liberia te kopen.

voetnoten
5 Zie: Global Witness, maart 2003. The Usual

• In september 2002 stelt Wijma dat men is gestopt met de aankoop van hout uit
Liberia aan het begin van dat jaar.

Suspects. Liberia’s Weapons and Mercenaries in
Côte d’Ivoire and Sierra Leone. Global Witness,
september 2001. Taylor-made. The Pivotal Role
of Liberia’s Forests in Regional Conflict. Global

• In maart 2003 beweert Wijma dat er geen houttransporten van Liberia naar Wijma
meer plaats vinden.

Witness, september 2002. Logging Off. How the
Liberian Timber Industry Fuels Liberia’s
Humanitarian Disaster and Threatens Sierra
Leone. SAMFU Foundation, september 2002.
Plunder. The Silent Destruction of Liberian’s
Rainforests.

Forest crime file: kettingzaagcrimineel Wijma
In tegenstelling tot de herhaalde verklaringen is echter uit onderzoeken van Greenpeace gebleken dat Wijma in 2002 verschillende malen hout uit Liberia heeft ontvangen, de laatste keer in
maart 2003. Daarvan was een deel afkomstig van OTC en RTC. De laatste vracht die met de
MV Liski in Nordenham in Duitsland in maart 2003 arriveerde, kwam van Inland Logging
Company. Houtsoorten die door Wijma van Liberiaanse leveranciers werden gekocht zijn
meestal azobé, abura en framiré en incidenteel andere typisch Afrikaanse soorten als sipo,
sapelli, and iroko. Terwijl azobé wordt gebruikt in de grond-, weg- en waterbouw, worden
abura en framiré op grote schaal gebruikt door deurfabrikanten.

Box 2 - Illegaal hout van Wijma op de Europese markt

Is dit hout legaal geproduceerd?
Als het gezaagde hout van Wijma eenmaal op de
Europese markt is, is het voor de klant onmogelijk
om na te gaan of het hout legaal is. Hout uit legale
en illegale bronnen raakt gemakkelijk door elkaar
en kan samen worden verwerkt in de houtzagerijen
van Wijma in Kameroen of in Europa.

Hout van Wijma in de
Nederlandse haven Delfzijl
© Greenpeace /Verbelen

Wijma en Hazim: Kameroens meest beruchte houtkapbedrijf
Het houtkapbedrijf Hazim was verscheidene jaren betrokken bij illegale grootschalige
houtkap6. Na bijna een jaar van discussie tussen Wijma en Greenpeace besloot Wijma in september 2002 niet meer bij Hazim te kopen. Thans is niet duidelijk of Wijma zich aan deze
schriftelijke belofte houdt.

voetnoten
6 Zie: Greenpeace, maart 2002. Hazim: plunde-

ring Cameroon’s ancient forests.

Wijma kapt illegaal in Kameroen

7 Zie: Forests Monitor en Greenpeace (augus-

tus 2002) Wijma: logging illegally in Cameroon’s

Wijma zelf is meermaals betrokken geweest bij illegale houtkap.

rainforest.

In juli 2002 ontdekten Greenpeace en Forests Monitor dat Wijma illegaal buiten zijn concessie
VC 09-02-132 aan het kappen was. Met deze illegale operatie verwoeste Wijma niet alleen een
groot stuk tropisch regenwoud, maar ook veel akkers van de lokale bevolking. Wijma heeft
publiekelijk toegegeven dat het buiten de grenzen van zijn toegewezen gebied heeft gekapt. Tot
op de dag van vandaag is Wijma niet bereid geweest een adequate schadevergoeding te betalen
voor de verliezen aan de lokale gemeenschap.7

FCFA 1.836.415 (+/- € 2.750) voor het kappen

8 In januari 2002 kreeg Wijma een boete van

van beschermde bomen zonder vergunning en
voor het kappen van te kleine bomen. In aanvulling daarop stelde de provinciale controledienst
van het Ministerie van Milieu en Bossen
(MINEF) van Kameroen voor om de lokale directeur van Wijma, Mr. Bertein, een boete op te leggen van FCFA 2.500.000 ( 3.750 Euro) voor houttransport zonder rechtsgeldige documenten.
Ook deelde MINEF Wijma’s dochteronderne-

Voor dit geval was Wijma al minstens drie maal gepakt voor het plegen van fraude.8

ming STIK in januari 2002 mee dat alle activiteiten opgeschort moesten worden door medeplichtigheid van het bedrijf aan frauduleuze kap-

Op 3 februari 2003 schortte de Minister van MINEF alle Wijma-activiteiten in hun concessie
UFA 11-002 op. De reden hiervoor was het feit dat Wijma beweerde een lokale houtzagerij te
hebben, een eis voor het verkrijgen van een concessie. Op het moment dat Wijma de aanvraag
voor de concessie deed, hadden zij hun houtzagerij echter al verkocht .9

praktijken die door het bedrijf Helena Bois werden uitgevoerd in het bosreservaat. Zie:
Greenpeace (april 2002) Wijma: Destroying
Cameroon’s rainforests.
9 Indices nr. 59, 25-02-2003.
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Kaart 1 - illegale kap Wijma

WIJMA KAPT OPNIEUW ILLEGAAL
In maart 2003 vonden onderzoekers van het Centre pour l’Environnement et le
Developpement (CED), Forests Monitor en Greenpeace nog meer bewijzen voor de illegale
praktijken van Wijma. Uit gemeenschappelijk veldonderzoek bleek ernstig misbruik van de
legaal toegewezen kapvergunning VC 09-04-59 . Er werd in een veel groter gebied gekapt en
deze illegale houtkap had een substantiële ecologische schade tot gevolg.
De kapvergunning VC 09-04-59 is op 21-03-2000 aan Wijma toegekend.10 Het te kappen
gebied ligt in het departement van de Ntem-vallei (Ambam district) in de zuidelijke provincie
van Kameroen. Door middel van een GPS-ontvanger11 om geografische coördinaten vast te
leggen, konden CED, Forests Monitor en Greenpeace twee uitgebreide wegennetten, 11 houtopslagplaatsen, achtergelaten boomstammen en boomstronken lokaliseren in een gebied van
ongeveer 14 km2 buiten de grenzen van Wijma’s legale kapgebied (zie kaart 1).
Ten oosten van hun kapgebied liep de weg van Wijma door buiten het legale kapgebied. Het
illegale deel van de weg dat uit verschillende aftakkingen naar het noorden en naar het zuiden
bestaat, was aan het zicht onttrokken door een enorme hoeveelheid achtergelaten boomstammen. Het onderzoek stuitte op vijf illegale houtopslagplaatsen en een groot aantal achtergelaten boomstammen die erop duiden dat Wijma had gekapt in het bos rond de illegale weg .
Bovendien legde Wijma ook een heel illegaal wegennet aan ongeveer 6 km ten zuiden van de
concessie. Hier toonde het onderzoek zes illegale houtopslagplaatsen aan. De twee delen van
de illegale houtkap worden slechts gescheiden door een klein riviertje.

voetnoten
10 Bron: Arrete nr.

0292/D/MINEF/DF/SDAFF/SAG
11 GPS (Global Positioning System)-ontvangers

maken het mogelijk om hun locatie met een
nauwkeurigheid van 30 meter op het aardoppervlak te lokaliseren.
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Betrapt in het regenwoud van Kameroen:
een achtergelaten boomstam van Wijma
(GWZ), illegaal gekapt zonder geldige
kapvergunning. De stam is frauduleus
gemarkeerd met de code van
Wijma’s geldige kapvergunning
VC 09-04-59.

Achtergelaten stammen voorzien van de markering van Wijma’s (GWZ) VC 09-04-59 werden
gevonden op houtopslagplaatsen langs de paden in beide delen van de illegale houtkap en wijzen op illegale activiteiten van Wijma ruim buiten de grenzen van zijn concessie.
Interviews met bewoners van de omringende dorpen wezen er verder op dat Wijma het
Kameroense houtkapbedrijf CUF inhuurde voor het kappen. De dorpsbewoners meldden
daarnaast dat Wijma een reeks waardevolle houtsoorten als azobé, moabi, sapelli, en iroko
had gekapt12. De dorpsbewoners zeiden dat het hout was meegenomen naar Kribi, waar
Wijma een houtzagerij heeft. In het hele gebied waar werd gekapt, werden grote aantallen achtergelaten boomstammen aangetroffen.
Deze veldonderzoeken brengen ook aan het licht dat Wijma kapte in het niet toegewezen bosareaal unit UFA 09-02213 (zie kaart 1). Deze bevindingen wijzen erop dat Wijma aanzienlijke
hoeveelheden hout illegaal heeft gekapt in dit niet toegewezen bosareaal. Wijma’s onwettige
praktijken hebben waarschijnlijk de mogelijkheden voor duurzame bosbouw in dit gebied ernstig ondermijnd.
Het wegennet, de houtopslagplaatsen en de achtergelaten stammen die in dit onderzoek aan
het licht kwamen, maken duidelijk dat Wijma op grote schaal illegaal hout kapte in dit gebied.
Berekeningen die zijn gebaseerd op de analyse van het Geographic Information System (GIS)
en de identificatie van illegale kapwegen op satellietfoto’s leiden tot de slotsom, dat het illegale
kapgebied van Wijma zo’n 14 km2 beslaat – een areaal ongeveer zo groot als tweederde van
het gebied waarvoor wel een kapvergunning werd verleend.

Economische verliezen van de regering van Kameroen
De eerste schattingen wijzen erop dat het houtvolume dat illegaal werd gekapt door Wijma en dat ‘witgewassen’ werd door frauduleuze merktekens – 9.800 kubieke meters bedraagt met
een geschatte FOB-waarde van bijna 1 miljard FCFA (€ 1,5 miljoen)14. Boven op de verloren
houtwaarde komen nog de verliezen van tientallen duizenden euro’s aan belastinginkomsten
die Kameroen is misgelopen. Zo wordt er bijvoorbeeld, naast een aantal andere belastingen,
2,5% belasting over de FOB-waarde van legaal gekapt hout (stumpage fee) geheven.
Deze berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames:
• Wijma heeft ten minste 14 km2 (1400 hectare) regenwoud illegaal gekapt;
• één hectare levert gemiddeld zeven kubieke meters hout op15;
• de gemiddelde FOB-waarde van hout uit Kameroen bedraagt 100,000 FCFA (€ 150)
per kubieke meter.

voetnoten
12 Azobé (lophira alata), iroko (milicia excelsa),

moabi (baillonella toxisperma), sapelli (entandrophragma cylindricum), allen als kwetsbaar
geclassificeerd door de IUCN. www.redlist.org.
13 UFA – Unité Forestière d’Aménagement

(FMU, Forest Management Unit in het Engels).
Een afgebakend areaal voor bosexploitatie
waarvoor een beheersplan is vereist.
14 Dit zijn slechts schattingen van de schade.

Nadere, meer gedetailleerde ramingen door de
bosbouw autoriteiten in Kameroen zijn noodzakelijk om de werkelijke waarde van het gestolen hout te kunnen bepalen.
15 Gemiddeld bedraagt de productie in de bos-

sen van Kameroen tussen 7 en 15 kubieke
meter per hectare.
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Toegenomen armoede van de plattelandsbevolking in Kameroen
Naast de ecologische schade en de economische gevolgen voor de overheid van Kameroen
heeft de illegale houtkap van Wijma ook plaatselijk ernstige economische schade veroorzaakt.
Veel van de ondervraagde boeren waren erg boos over de vernieling die Wijma en zijn onderaannemer CUF aan het bos en hun plantages hadden toegebracht.

Box 3 - Het belang van Azobé
Nederlandse houtbedrijven in Kameroen, waaronder Wijma,
zijn gespecialiseerd in de productie van azobé, een houtsoort
die zeer wordt gewaardeerd in Nederland als materiaal voor
de grond-, weg- en waterbouw en in heel Europa voor de
productie van spoorbielzen. Wijma is wereldwijd een zeer
belangrijke speler op deze markt.

Azobé-boom in het regenwoud van Kameroen.
© Greenpeace/Oosterveld

In de gebieden waar Wijma illegaal kapte, hebben wegenbouw en houtkap een groot aantal
plantages van lokale boeren verwoest. Tenminste 27 boeren in drie verschillende dorpen
(Ngom, Biyii, en Meyo-Elie, zie kaart 1) werden het slachtoffer van Wijma’s houtkap. Zij verloren plantages van maniok en plantains, hun dagelijks voedsel, en van cacao, bestemd voor de
verkoop. De directe schade aan hun middelen van bestaan door de verwoesting van de akkers
is aanzienlijk, aangezien de boeren voor voedsel en inkomen afhankelijk zijn van hun aanplant. De zoon van een lokale boer zei dat hij niet naar school kon in het jaar dat zijn vaders
aanplant was verwoest omdat zijn vader de school niet kon betalen.
De wettelijke 10% van de belasting voor een kort lopende vergunning (vente de coupe), is
nooit aan de dorpen betaald. Boeren van wie de plantages waren verwoest hebben nooit enige
schadevergoeding van Wijma ontvangen. Wijma had de lokale bevolking ook een school en
drinkwaterbronnen beloofd. De school die werd gebouwd, voldeed niet aan de beloofde normen en de bronnen zijn helemaal nooit aangelegd. Het vierde dorp, Mfoulekok, waar de illegale kapweg het bos in loopt, heeft het toegezegde geld nooit ontvangen.
In Europa presenteert Wijma zijn kapactiviteiten in Afrika als een positieve bijdrage aan de
ontwikkeling van de lokale bevolking en verlichting van de armoede. Deze casestudy toont
echter juist aan dat Wijma’s illegale houtkap leidt tot verarming van de lokale bevolking. CED,
Forests Monitor en Greenpeace roepen Wijma’s Europese management op om de verantwoordelijkheid voor de veroorzaakte schade voor de lokale bevolking op zich te nemen en een volledige en rechtvaardige schadevergoeding aan de slachtoffers uit te keren.
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AANBEVELINGEN
CED, Forests Monitor en Greenpeace adviseren:
• MINEF16 om op korte termijn een officieel onderzoek naar deze zaak in te stellen, waarbij
de ecologische, sociale en fiscale schade worden onderzocht;
• MINEF om het bedrijf volledig aansprakelijk te stellen voor de ecologische, economische en
sociale gevolgen van hun illegale kappraktijken en er voor te zorgen dat alle boetes en
belastingen aan de overheid en een volledige schadevergoeding aan de lokale gemeenschappen worden betaald;
• MINEF om Wijma verdere kapvergunningen te weigeren tot zij bewezen hebben bereid te
zijn om zich aan hun legale verplichtingen te houden;
• Wijma om onmiddellijk een adequate schadevergoeding aan de lokale gemeenschappen te
betalen voor de schade die bij eerdere activiteiten is ontstaan;
• De Nederlandse overheid en andere klanten van Wijma om geen producten meer van Wijma
af te nemen totdat Wijma niet meer betrokken is bij illegale houtkap, geen zaken meer doet
met criminelen en zich verplicht tot certificering die minimaal voldoet aan de normen van de
Forest Stewardship Council;
• Overheden om een groen aankoopbeleid te voeren. Overheden zouden alleen hout dat
afkomstig is van legale houtkap moeten kopen dat minimaal voldoet aan de normen die zijn
opgesteld door de Forest Stewardship Council (FSC);
• De overheid van Kameroen om op een zorgvuldige en transparante manier duidelijke
procedures op te zetten voor de behandeling van en het omgaan met bevindingen van derden
met betrekking tot illegale praktijken van de houtsector;
• De overheden van Kameroen en Nederland en de Europese Unie om de wetgeving tegen illegale houtkap en handel in illegaal hout aan te scherpen en op de volledige naleving ervan
toe te zien.

voetnoten
16 MINEF is het Ministerie van milieu en bos-

bouw in Kameroen
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Appendix 1 - GPS-coördinaten voor illegale houtkap VC 09-04-59 (kaart 1)
Omschrijving GPS meetpunt
Begraven stammen
Begraven stammen
Plantage
Opslagplaats
Tali stam
Splitsing
Abachi stronk
Abachi stronk
Abachi stronk
Plantage
Opslagplaats
Sapelli stronk
Spliting & opslagplaats
Azobé stam
Eyong stronk
Splitsing
Opslagplaats
Azobé stronk
Opslagplaats
Iroko stam
Tali stam
Sapelli stam
Opslagplaats
Sapelli stronk
Splitsing
Azobé stronk
Padoek stronk
Opslagplaats
Stam
Azobé stam
Opslagplaats
Stam
Opslagplaats
Opslagplaats
Splitsing
Brug
Opslagplaats
Stammen
Splitsing
Stapel stammen
Opslagplaats
Azobé stam

Coördinaten
N2.35379 E11.18931
N2.35830 E11.18978
N2.36160 E11.19142
N2.36693 E11.19411
N2.36695 E11.19430
N2.36818 E11.19437
N2.36901 E11.19413
N2.37149 E11.19125
N2.37170 E11.19127
N2.37222 E11.19156
N2.37479 E11.19142
N2.37485 E11.19127
N2.37683 E11.19037
N2.37733 E11.19017
N2.37877 E11.18727
N2.37920 E11.18629
N2.37982 E11.19526
N2.38022 E11.18605
N2.38169 E11.19763
N2.38171 E11.19755
N2.38236 E11.18598
N2.38374 E11.18400
N2.38375 E11.18408
N2.38419 E11.19991
N2.38747 E11.20008
N2.39077 E11.20061
N2.39118 E11.20226
N2.39135 E11.20408
N2.40244 E11.19463
N2.40244 E11.19475
N2.40264 E11.19457
N2.40264 E11.19474
N2.40458 E11.20295
N2.40798 E11.20609
N2.40870 E11.19563
N2.41117 E11.20556
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