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RD.NL is Agenda-2030-krant ! 
Nepnieuws-krant, RD.NL, publiceert opnieuw klimaat-
hoax-artikel, waarin deepstate-wetenschappers
volstrekte klimaat-onzin uitbraken ten dienste van de
satanische NWO-Agenda 2030 !

RD.NL publiceert krankzinnig Global-warming-verzinsel,
met name  over smeltende ijskap in Groenland, terwijl de
Noordpool ijskappen groeien.                     L  L  L  L

RD.NL: “Wetenschappers slaan groot alarm om klimaat”
28-11-2019 - Bart van den Dikkenberg

https://w w w .rd .nl/m eer-rd/w etenschap-techniek/w etenschappers-slaan-groot-alarm -om -kli
m aat-1.1613397

Het klimaat kan ineens drastisch omslaan, als bepaalde grenswaarden worden
gepasseerd. Van de negen zogeheten “tipping points” die wetenschappers zo’n
tien jaar geleden vaststelden, loopt meer dan de helft groot risico op
overschrijding. Daarvoor waarschuwden wetenschappers woensdag in
wetenschappelijk vakblad Nature. “We hebben aanwijzingen dat meer dan de
helft hiervan op weg is naar een omslagpunt”, zegt onderzoeksleider Tim Lenton
van de universiteit van Exeter. “Mogelijk zijn we sommige omslagpunten al
voorbij.”

Om welke “tipping points” gaat het?
Het zeeijs op de Noordpool, de ijskap op Groenland, bossen rond de poolcirkel, de
permafrost, de circulatie van zeewater in de Atlantische Oceaan, de regenwouden,
tropische koralen, de West-Antarctische ijskap en delen van Oost-Antarctica.

Wat gebeurt hier dan mee?
De zeeijsbedekking in het Noordpoolgebied krimpt, de ijskap op Groenland smelt
weg. Hoeveel er verdwenen moet zijn om de thermohaliene circulatie van
zeewater in de Atlantische Oceaan te vertragen, is onderwerp van discussie.

Wetenschappers debateren ook over de West-Antarctische ijskap en de
ijsbedekking in delen van Oost-Antarctica. Hoeveel van het ijs verdwenen moet
zijn, voordat de ijskappen definitief instorten, is nog niet vastgesteld.

Het instorten van de ijskappen op Groenland, West-Antarctica en delen van
Oost-Antarctica zal de zeespiegel in delen van de wereld op termijn met 10 meter
laten stijgen. Veel eilanden en kustgebieden zullen onbewoonbaar worden,
waardoor de stroom klimaatvluchtelingen zal aanzwellen. Volgens de
wetenschappers verlopen de veranderingen in de poolgebieden momenteel veel
sneller dan verwacht. Boreale bossen en het regenwoud in het Amazonegebied
krimpen door grootschalige (illegale) houtkap. 

Uit onderzoek blijkt dat het Amazonregenwoud onomkeerbaar zal veranderen in
een kale grasvlakte als 20 tot 40 procent van het woud is verdwenen; momenteel
is al 17 procent van de oerwouden gekapt. De permafrost ontdooit, en de koralen
verbleken en sterven. Naar verwachting zal door een combinatie van verzuring
van het oceaanwater en 2 graden Celsius temperatuurstijging 99 procent van de
koralen verdwijnen.

Is dat alles?
Nee, bij lange na niet. Het grote probleem is dat klimaatverandering na het
bereiken van een omslagpunt onbeheersbaar kan worden, vreest Johan
Rockstrom van het Potsdam Institute for Climate Impact Research. “We hebben
het risico van onomkeerbare veranderingen onderschat.”

Het verdwijnen van arealen regenwoud en andere bossen en het ontdooien van
de permafrost kan na het bereiken van een omslagpunt zorgen voor extra veel
broeikasgassen in de atmosfeer. Daardoor zou de klimaatverandering ineens veel
sneller kunnen verlopen. De wetenschappers spreken van een “domino-effect” dat
een ernstige bedreiging voor de mensheid kan betekenen. Ze waarschuwen in
Nature voor het scenario van een “hot house”, een onleefbaar hete planeet.

Welke maatregelen stellen de wetenschappers voor?
Een beperking van de CO2-uitstoot. Die kan de opwarming vertragen, zodat de
omslagpunten later worden bereikt. Dat geeft laaggelegen gebieden meer tijd om
zich voor te bereiden op zeespiegelstijging.

Dat zal mijn tijd wel duren.
Nou, dat valt te bezien. De wereld is nu gemiddeld nog maar 1,1 graad Celsius
warmer geworden sinds het pre-industriële tijdperk. En nu komen al
zorgwekkende zaken aan het licht. Het is niet te verwachten dat de wereld voor
2050 afscheid kan nemen van de fossiele brandstoffen. In 2040 zal de aarde 1,5
graden opgewarmd zijn. De “tipping points” zullen sneller worden bereikt dan
eerder werd ingeschat.

We hebben toch het klimaatakkoord van Parijs?
Jawel, maar met de huidige afspraken blijft de wereldwijde opwarming niet onder
de 2 graden; sterker, de aarde zal met minstens 3 graden en mogelijk zelfs 5
graden zijn opgewarmd in 2100 als de wereld op de huidige voet doorgaat. De
gevolgen liegen er niet om: extreem weer zal vaker voorkomen, de zeespiegel zal
flink stijgen, en droogte en gebrek aan zoet water zullen nijpend worden.

Het Amerikaanse weerbureau WMO kwam dinsdag met de jaarlijkse Greenhouse
Gas Bulletin 2019. Daaruit bleek dat de CO2-concentratie in de atmosfeer vorig
jaar is gestegen van 405,5 parts per million (ppm) in 2017 naar 407,8 ppm.
Lenton: “De dreiging van snelle, onomkeerbare veranderingen neemt toe. Het is
daarom niet verantwoord om langer lijdelijk toe te zien. Een economische
kosten-batenanalyse zal ons niet verder helpen. We moeten het klimaatprobleem
aanpakken, koste wat het kost.”
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1. NASA: Antarctische ijskap groeit ! NASA weerlegt
IPCC-wereldklimaat-rapport 

Al in 2015 bevestigde een NASA-studie dat de Antarctische
poolkap sterk groeit. NASA kwam zelfs tot de conclusie dat de
onderzoeksresultaten van het IPCC-rapport (World Climate
Report) in tegenspraak zijn met de resultaten van het
NASA-onderzoek. Volgens de studie is de voorspelling van het
IPCC dat de poolkappen zullen smelten en de zeespiegel zal stijgen
onjuist.
Volgens de laatste satellietgegevens is de ijskap tussen 1992 en
2001 met 112 miljard ton ijs per jaar toegenomen. Tussen 2003 en
2008 is de ijskap jaarlijks met 82 miljard ton ijs toegenomen. De
belangrijkste gletsjeronderzoeker van de NASA, Dr. Jay Zwally, zei
dat de NASA-studie in wezen consistent was met andere studies
dat de ijskap op het Antarctisch schiereiland en West-Antarctica
aan het toenemen was. Het goede nieuws is dat Antarctica
momenteel niet bijdraagt tot de stijging van de zeespiegel, maar
deze met 0,23 millimeter per jaar verlaagt.
In 2008 rapporteerde de “Welt” over het uitsterven van de
ijsberen op Arktis. Dit verslag is echter een “mythe”, aangezien de
ijsberenpopulatie zich volgens het NASA-rapport momenteel op
een recordniveau bevindt. In het licht van deze cijfers lijkt de
theorie van het broeikaseffect zeer “onwetenschappelijk”: de
atmosfeer van de aarde bestaat voor 78% uit stikstof, 21% uit
zuurstof, 1% edelgassen en 0,028% CO2. De natuur zelf
produceert ongeveer 96% van deze CO2. De overige 4% wordt
door de mens geproduceerd, d.w.z. 0,00152% CO2 van de gehele
atmosfeer. Het is niet alleen onwaarschijnlijk dat dit kleine
percentage verantwoordelijk zal zijn voor een globale
klimaatverandering, maar het is ook complete kwats.
Feit is echter dat de huidige klimaatpolitiek duizenden mensen
laat sterven. De productie van bio-ethanol leidt tot hogere
voedselprijzen en kost de armste mensen in de wereld
eenvoudigweg hun leven. De meerderheid van de mensen die
geloven in de door de mens veroorzaakte klimaatverandering,
weet niet dat de theorie van de antropogene opwarming van de
aarde niet wetenschappelijk bewezen is. Het is een pure theorie.
Het Protocol van Kyoto en het beleid van de Duitse regering en de
Groenen zijn dus gebaseerd op  h et verslag van het
Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering dat niet is
bewezen. Talrijke wetenschappers die ooit hun naam aan dit
rapport hebben gegeven, zijn inmiddels van gedachte veranderd.
In 1995 heeft Angela Merkel, de toenmalige federale minister van
Milieu, met haar “Berlijnse mandaat” een beslissende bijdrage
geleverd aan deze fraude. Het onderwerp “klimaatbescherming”
heeft al tot talrijke scheeftrekkingen geleid. Achtergronden
worden meestal genegeerd.

Bron:
NASA widerlegt Weltklimabericht: Antarktis-Eis-Polkappe wächst
NASA Study: Mass Gains of Antarctic Ice Sheet Greater than Losses

https://fenixx.org/2019/05/17/nasa-weerlegt-ipcc-wereldklimaatrapport-antar
ctische-ijskap-groeit/?like_comment=163425

2. Klimaat-hysterie - Omdat er verder niemand
Kamervragen stelt - “De Groene Klaverjugend marcheert”
Drs. E.N. Schilder - 21 februari 2019 - gepubliceerd door E.J. Bron 

Heden ten dage wordt GroenLinks veelvuldig vergeleken met
Nazi Duitsland. Ik heb daar echter nog een sterk vergelijkende
aanvulling op. Buiten de bevordering van illegale immigratie
en de zorg-genocide op ouderen speelt GroenLinks onder het
mom “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, namelijk op nóg
een facet van Adolf Hitler: de klimaat-spijbelaars! 
De gehele klimaat-verandering is uitsluitend gebaseerd op
keiharde leugens, ronduit sm erige m anipulatietechnieken,
indoctrinatie (van kinderen) op scholen en pure bangmakerij. En
dat is met een geregisseerd doel (!), want het is dit misbruik dat
gevoed wordt door grote bedrijven die er miljarden winst mee
maken en politici/hypocrieten (als Klaver en Jetten) die er met de
groeiende jeugdige aanhang een gegarandeerd riant inkomen aan
hebben. Dit alles ‘onderbouwd’ met de 97% leugen! 97% van de
wetenschappers? U hoort ze in de politiek en bij de NPO’s/NOS
veelvuldig de term ‘97% van de wetenschappers’ gebruiken, maar

https://www.rd.nl/meer-rd/wetenschap-techniek/wetenschappers-slaan-groot-alarm-om-klimaat-1.1613397
https://www.rd.nl/meer-rd/wetenschap-techniek/wetenschappers-slaan-groot-alarm-om-klimaat-1.1613397
https://www.rd.nl/meer-rd/wetenschap-techniek/wetenschappers-slaan-groot-alarm-om-klimaat-1.1613397
https://fenixx.org/2019/05/17/nasa-weerlegt-ipcc-wereldklimaatrapport-antarctische-ijskap-groeit/?like_comment=163425
https://fenixx.org/2019/05/17/nasa-weerlegt-ipcc-wereldklimaatrapport-antarctische-ijskap-groeit/?like_comment=163425
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klaarblijkelijk is er níemand die vraagt op basis van welk
onderzoek dit gebaseerd is en hoe men aan die 97% komt. Dat
wilde ik dus zelf eens uitzoeken en ik stuitte op het volgende: Hoe
is die 97% wérkelijk tot stand gekomen? Wel, in 2009 heeft de
Amerikaanse Professor Peter. T. Doran (op basis van een
onderzoek uit april 2008) van zijn inmiddels afgestudeerde
studente Margaret R. K. Zimmerman) geclaimd dat 97% van alle
klimaatwetenschappers vindt dat de klimaatverandering aan de
mens ligt – en derhalve als zodanig beïnvloed kan worden door
‘ingrijpen’ van de mens. Dit gehele ‘onderzoek’ was slechts gericht
op een paar vragen, waarvan er overigens uiteindelijk maar 2 (!)
daadwerkelijk zijn meegewogen. Maar het wordt nóg dubieuzer!
Vraag 1: In vergelijking met de niveaus (waarvan o.a. de globale
temperatuur in verhouding tot CO2) van de pre-1800 (let op: in
vergelijking met: de kleine IJstijd!) denkt u dat de gemiddelde
temperatuur over het algemeen is gestegen, is gedaald of relatief
constant is gebleven? 
Vraag 2: Denkt u dat elke (!) menselijke activiteit van aanzienlijke
invloed is op de mondiale temperatuur? (Zowel BKG-gedreven –
opwarming (uitstoot van broeikasgas/ CO2) van de aarde – als
deeltjes/aërosol-aangedreven koeling. Dit is mijns inziens een
uitermate vage vraagstelling die zeer breed maar vooral
multi-voudig interpreteerbaar is. 
Het onderzoek Van de 10.257 klimaatwetenschappers (waarvan
96%! nota bene Amerikaans) die benaderd zijn voor dit
onderzoek hebben er echter slechts 3146 gerespondeerd. Van
deze 3.146 wetenschappers heeft m evrouw Zim m erm an
eigenhandig 3.067 antwoorden/wetenschappers gew ist –
blijkbaar bevielen de antwoorden haar niet – waardoor er nog
maar 79! overbleven. Van deze ‘overgebleven’ 79 wetenschappers
waren er slechts 2 die negatief antwoordden op haar stelling. Laat
u deze getallen even op u inwerken. Zó is deze compleet
gemanipuleerde waarde van ‘97% van de wetenschappers’ die het
eens zouden zijn  m et d e m ensel ijk e inv loed  op  de
klimaatverandering,dus ontstaan. 

(Scrolt u bij de link naar beneden naar Doran 2009)
 http://www.burtonsys.com/climate/97pct/ 

Inmiddels is duidelijk dat de kinderen op school door hun leraren
en GroenLinks en D66-ouders dood-en-doodsbang gemaakt
worden voor compleet vals gemanipuleerde klimaatonzin. En
ondanks dat Klaver (en consorten) waarschijnlijk wel degelijk op
de hoogte zijn van de schadelijke gevolgen elders in de wereld die
“ze voor lief nemen om een schonere lucht te creëren”, houdt hij
zijn mond stevig dicht. Hele natuurgebieden, leefgebieden en
diersoorten worden met uitsterven bedreigd, omdat ‘wij’ hier zo
nodig elektrisch moeten rijden. ZIJ ‘vinden’ op basis van de meest
stuitende leugens dat ú bewuster en schoner moet handelen en
dat ú daarvoor fors moet betalen (zie o.a. de huidige
belastingverhogingen/diefstal op energie en aanverw ante
Wiebes-leugens daaromtrent). Niet omdat méér betalen het milieu
d ie n t .  O o k  n iet om d a t m eer beta le n  d e  v erm e e n d e
‘klimaatverandering’ ten goede komt. Dát dient slechts de
staatskas! Dit is uitsluitend omdat dit hén een fijn en vooral heel
GOED (!) gevoel geeft. Verpakt als humaan (huisvesting
u i t g e p r o c e d e e r d e  a s ie l z o e k e r s )  e n  e e n  z o g e n a a m d e
milieu-bezorgdheid. “Kijk toch eens hoe goed wij zijn”!
Borstgeroffel! Typerend links individualisme! Het linkse narcisme
moet klaarblijkelijk gevoed worden met bewondering en
waardering. Het smerige hierin echter is, is dat zij schoolgaande
(doodsbange!) kinderen ge/misbruiken om hun doel te bereiken.
Puur op basis van leugens en manipulatie. De klimaatleugen kost
ú handenvol met geld. Veel ouderen en armere mensen worden tot
op het steenkoude bot uitgekleed, maar ZIJ spelen mooi weer. ZIJ
spelen de klimaat Messias. ZIJ spelen de klimaat goeroe.
Uitsluitend om hun eigen riante leventje (al dan niet in kinderlijke
eikelpyjama) te kunnen blijven handhaven. Geadoreerd door de
klimaat-spijbelaars, ofwel; de Klaver Jugend. Het is slechts
wachten tot u straks, als u tot uw 70ste heeft moeten doorwerken,
een verplicht in te nemen pilletje van de staat krijgt met dank voor
uw inzet. Na inname zorgen zij er dan voor dat u waardig wordt
afgevoerd en gecremeerd. Fictie? Nu nog wel… 

Door: Drs. E.N. Schilder - www.ejbron.wordpress.com
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NOG EEN AANTAL WETENSCHAPPELIJKE
WAARHEIDSFEITELIJKE KLIMAAT-ARTIKELEN

In tern a tio n a a l  K lim aat D o ssier  o p en b aart k lim aat-

krankzinnigheidsbeleids EU, Macron, Merkel, Rutte III
http://www.providencemountainranch.com/Internationaal%20Klimaat%20Dos
sier%20openbaart%20klimaatkrankzinnigheidsbeleids%20EU,%20Macron,%20
Merkel,%20Rutte%20III%20-%20Stam%20Rams%20Art.pdf

I P C C  E N  D E  K L I M A A T W A A N Z I N N I G E  C O R R U P T I E

ONTMASKERD - Doorbraak.be
http://www.providencemountainranch.com/IPCC%20EN%20DE%20KLIMAAT
WAANZINNIGE%20CORRUPTIE%20ONTMASKERD%20-%20Doorbraak.be.pdf

Klimaat Zwendel - The Final Wakeup Call 
http://www.providencemountainranch.com/Klimaat%20Zwendel%20-%20The
%20Final%20Wakeup%20Call.pdf

KLIMAATLEUGEN - Al Gore: Noordpool in 2013 volledig ijsvrij

- FEIT: ijslaag met de helft toegenomen 
http://www.providencemountainranch.com/KLIMAATLEUGEN%20-%20Al%20
Gore%20-%20Noordpool%20in%202013%20volledig%20ijsvrij%20-%20FEIT
%20-%20ijslaag%20met%20de%20helft%20toegenomen.pdf

Oorsprong Klimaat-hysterie
http://w w w .providencem ountainranch.com /Oorsprong% 20Klim aat% 20hysterie.pdf

Oud-hoofdredacteur Handelsblatt - Uitroepen klimaat

noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi-rijk
http://www.providencemountainranch.com/Oud-hoofdredacteur%20Handelsbl
att%20-%20Uitroepen%20klimaat%20noodtoestand%20door%20EU%20is%20
vergelijkbaar%20met%20opkomst%20Nazi-rijk.pdf

Het geheime groene plan ten bate van armoede en dictatuur -

Climategate 
http://ww w.providencem ountainranch.com /Het% 20geheim e% 20groene% 2 0 plan% 2 0 ten% 2

0bate% 20van% 20arm oede% 20en% 20dictatuur% 20-% 20Clim ategate.pdf 

CO2-GEKTE INGEZET ALS HANDELSWAAR VOOR DE VORMING

VAN WESTERSE DICTATUUR
http://www.providencemountainranch.com/CO2-GEKTE%20INGEZET%20ALS
%20HANDELSWAAR%20VOOR%20DE%20VORMING%20VAN%20WESTERSE%
20DICTATUUR.pdf

ZWAKZINNIGE RD.NL AANBIDDING VAN KLIMAATHOAX-

KIND-PUPPET GRETA THUNBERG 
http://w w w .providencem ountainranch.com /ZW AK ZINNIGE% 20RD.NL% 20AANBIDDING% 20

VAN % 20KLIM AATH OAX-K IND-PU PPET% 20GRETA% 20THU NBERG.pdf

RD.NL danst m ee m et Global-w arm ing crim inelen -

Klimaatverandering-propaganda is een miljardenzwendel
http://www.providencemountainranch.com/RD.NL%20danst%20mee%20met%
20Global-warming%20criminelen%20-%20Klimaatverandering-propaganda%20
is%20een%20miljardenzwendel.pdf

HOAX-RD.NL op het klimaatorgel - De Groene Rekenkamer 
http://www.providencemountainranch.com/GLOBAL-WARMING-HOAX%20-%2
0Reformatorisch%20Dagblad%20op%20het%20klimaatorgel%20-%20De%20G
roene%20Rekenkamer.pdf

PARIJSE KLIMAATAKKOORD IS IDEOLOGISCHE DICTATUUR

EN PURE GENOCIDE JEGENS MENS, PLANT EN DIER
http://naturalnews.com/2017-06-01-the-paris-climate-accord-is-genocide-again
st-plants-forests-and-life-planet.html

Gretha Soros-Thunberg spreekbuis van klimaatwaanzinnige

globalisten
http://www.providencemountainranch.com/Wreed%20en%20onverantwoordel
ijk%20om%20kinderen%20bang%20te%20maken%20met%20een%20niet-bes
taand%20klimaatprobleem.pdf
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http://www.ejbron.wordpress.com
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