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97% tegen 3%

• 31.487 US onderzoekers tegen ‘Kyoto’ & 
Parijs

• 11.944 klimaat & broeikas abstracts

• 7.930 niet mee geteld

• 118 abstracts verwierpen AGW

• 3896 ‘steunden’ AGW; het waren er 41



4 ijstijd cycli temperatuur & CO2



Tijden van CO2 , land en zee 
temperatuur



PROXY TEMPERATUREN JAREN 0 TOT 1980



Vergelijking theorie en experiment



Eigen werk

• De oceaan als thermometer 
http://www.clepair.net/earth-thermometer.html

• Een verkeerde stralingsevenwicht temperatuur 
http://www.clepair.net/temperatuurverevening-
2.html

• Een troebel lichaam wordt warmer dan een 
ondoorzichtig 
http://www.clepair.net/transparant-3.html

http://www.clepair.net/earth-thermometer.html
http://www.clepair.net/temperatuurverevening-2.html
http://www.clepair.net/transparant-3.html


Berichten zoals in juli 1971 voorspelden een
nieuwe ijstijd











•Met angst sturen de 
bovenbazen het voetvolk en 
dat jaagt er omgekeerd zijn 

opperhoofden mee op.

Maatschappelijk probleem: 
ANGST













ORKAAN FREQUENTIE 1970 - 2018











Benodigde klimaatexpertise

• Statistici (van gemiddelden naar verdelingsfuncties)

• Data analitici (van ‘data fitting’ naar ‘deep learning’)

• Astrofysici (invloed vanuit zon en kosmos)

• Geofysici (de ondergrond)

• Oceanografen (zee-land-lucht & golfstromen)

• Biologen (invloed CO2 op aardse leven)

• Geologen (Geschiedenis en gedrag van de aarde)

• Archeologen (recente klimaatveranderingen)

• Socilogen (angst en schuld in klimaatbeleid)

• Economen (gevolgen van het voorzorgprincipe) 



• 1 PJ = 10 (exp.15) joule

• 20048 PJ

• 13443 PJ

• 3245 PJ

• 422 PJ ( ≈ 1000 PJ )

• 104 PJ ( ≠ 250 PJ )

NEDERLAND & ENERGIE

• HUIDIGE SITUATIE (2011)

• Totale import en winning NL

• In Nederland verwerkt + 
verbruik

• Nederlands verbruik

• Nederlands 

elektriciteitsverbruik

• Windstroomproductie in 
2023

Indien we het energieakkoord zouden geloven.





Conclusies
• Klimaatmaatregelen zijn futiel. Ze adresseren 

slechts CO2, waarvan de invloed overdreven is. 

• Voor energie zijn alleen de opties uraan, 
thorium en kernfusie reëel op termijn 200 jaar. 
Hopelijk is er dan nog voldoende CO2 voor 
transport en om industrie grondstof te maken.

• Prioriteit voor mij en mijn medestanders is 
R&D.

R&D R&D….


