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Jan Matthieu Groen zal moeilijk kunnen weigeren, al is ook gas
niet de beste oplossing, op korte termijn is het de enige optie om de
kernuitstap die de liberalen (en anderen) al vijftien jaar
verwaarloosden, mogelijk te maken.
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Alex Ghersin massa's CO² uitstoot, misschien een filterke
opplaatsen hmm
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Leuk · Beantwoorden · 2 d

Fabrice Wolters Alex Ghersin of boomkes planten. Oei, ze
rooien ze allemaal...
Leuk · Beantwoorden · 2 d
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20+

Groepen maken het
eenvoudiger dan ooit om
dingen te delen met vrienden,
familie en teamgenoten.
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Meer weergeven
Stefaan Verdonckt Neen, Alex, het voordeel van
gascentrales is dat ze flexibel zijn en aan en afgeschakeld
kunnen worden naargelang de noodzaak om wind- en zonneenergie aan te vullen, waardoor de CO2 uitstoot op langere
termijn zeer laag is.
Leuk · Beantwoorden · 2 d
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Alles weergeven
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Alles weergeven

4

Stefaan Verdonckt Na de energie-transitie, die nu
eindelijk begonnen is, moeten ze maar 10% van de tijd
draaien.
Leuk · Beantwoorden · 2 d

Schrijf een antwoord...
Guido Willekens Frea heeft dat indertijd tegengehouden uit ambras
met een andere politieker. Toen was er sprake dat vanaf de indiening
van de aanvraag tot bouwen van een gascentrale er ongeveer 20 jaar
moest worden gerekend. Enkel het verkrijgen van alle nodige
vergunningen kon gemakkelijk 7à8 jaar duren. In deze moderne
tijden gaat natuurlijk alles sneller.....
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111 leden

Lid worden

Leuk · Beantwoorden · 2 d

Tristan Van Camp Ze zouden beter investeren in energieopslag en
een smart grid. Maar dat zou betekenen op lange termijn denken en
daar zijn ze blijkbaar niet zo sterk in.

Far West op z'n best

Leuk · Beantwoorden · 1 d

1 vriend · 172 leden

Lid worden

Marten Steenman ja en wij hier in Nederland moeten van het
gas af, dus ik vraag me af waarom België dan juist aan het gas gaat
Leuk · Beantwoorden · 1 d · Bewerkt

Guido Willekens Het zijn wel gascentrales om elektriciteit
op te wekken. En.... verschil moet er zijn zeker?
Leuk · Beantwoorden · 1 d

Jan Matthieu België "gaat niet aan het gas". Dit zijn
noodgeneratoren. Het is de bedoeling dat die zo weinig
mogelijk gebruikt worden. Gezien de ouderdom en de
krakkemikkigheid van kerncentrales is een back-up nodig,
zeker in de winter. Maar gezien het feit dat deze centrales
niet echt veel geacht worden 'op te brengen' is er ook niet
veel animo om daarin te investeren vanuit de privésector.
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Lid worden
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Jan Matthieu Marten Steenman De kernuitstap is wel al
bijna 20 jaar geleden gestemd door de paarsgroene regering
van 1999-2003. Alleen is er nadien door de volgende
regering(en) niets meer mee gedaan.
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Jan Matthieu Marten Steenman Er is gewoon al jaren
getalmd, waarschijnlijk in de hoop het nog langer te kunnen
uitstellen (was een groene eis toen en de anderen zijn maar
meegegaan omdat het nu eenmaal bij de onderhandeling van
het regeerakkoord een hoofdeis was). … Meer bekijken
Leuk · Beantwoorden · 1 d
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Marten Steenman die dingen zijn levensgevaarlijk! Er is
in héél België slechts 1 (!!) dorp die nét buiten de 100
kilometerzone valt van álle kerncentrales...... de rest;
allemaal binnen de 100 kilometerzone
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Schrijf een antwoord...
Жан Марк Ван Белл We hebben gewoon elektriciteitscentrales
nodig. Liefst de goedkoopst mogelijke dat we niet zoveel moeten
betalen. Weet je dat nog 1,6 miljard mensen geen elektriciteit
hebben op deze wereld? En dan spreken over CO2, arme
intellectuele toch... +je
Leuk · Beantwoorden · 1 d

1

37 antwoorden verbergen

Reconquista

111 leden

Jan Matthieu De goedkoopst mogelijke? Man toch. Er
moeten sociale tarieven zijn, niet de goedkoopst mogelijke
centrales, en zo CO2-neutraal als mogelijk. En wat de
elektriciteitsloze rest van de planeet daarmee te maken
heeft is al helemaal niet relevant. Wat intellectuelen ermee
te maken hebben is ook al de vraag.

Lid worden

Leuk · Beantwoorden · 1 d

Жан Марк Ван Белл Lees even het boek van Marcel Crok:
"De Staat van het Klimaat". En dan mag je je antwoord
hierboven 'proberen' te herhalen. Heb nog geen enkele
persoon tegengekomen die dat boek las, en nog hetzelfde
antwoord gaf. Echt waar! +je
Leuk · Beantwoorden · 1 d

Jan Matthieu Voor uw informatie, ik ben ook beheerder
van de Oikos facebook-groep. Ik heb al heel wat onzin van
opwarmingsontkenners gelezen en dit is er een van. Een
evenwichtige kritiek erop vind je hier:
https://www.pbl.nl/.../pbl-2014-visie-pbl-op-boek-de...
Ik raad je ook aan om een discussie te beginnen met Mark
Dom van
https://www.facebook.com/groups/1395002730514118/ die
meer tijd heeft dan ik om op loze beweringen dat het
allemaal zo'n vaart niet zal lopen in te gaan. Echt doen!
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Жан Марк Ван Белл Graag gedaan, Jan. Ik stel voor dat u
en ik even in het ECHT afspreken zodat we 'serieus Жан Марк
wetenschappelijk kunnen debateren'. U probeert mij te
overtuigen, ik probeer u niet te overtuigen, maar geef u een
aantal wetenschappelijke basisvoorwaarden mee en
grootheden (0,0035% CO2 op een luchtverhouding waarvan
99% zuurstof en stikstof is en 1% edelgassen, de miljoenen
die Chinezen verdienen aan CK23 uit CK22 en waarvan CK23
meer dan 10.000 X sterker zou zijn als broeikasgas dan CO2
en waarmee we TESTEN gedaan hebben in een serre
opstelling en NIET MEETBARE warmte vaststelden, wel
meer broeikasgasen en waterdamp als de temperatuur wat
omhoog gaat, dat noemen we het streven naar optimale
verzadiging van lucht (ik heb ook het boek de Phase Rule
mee uit begin jaren 1900 die dat toelicht, dat slechts 2 fasen
tegelijk kunnen voorkomen en dat enkel bij gelijke druk en
gelijke temperatuur), en de massa van water in de oceanen
die als natuurlijke warmteregulator spelen en het
duizendvoud bedragen van de temperatuur in de lucht. Met
deze zaken, en als EX gelover in humane opwarming, hoop
ik echt dat u mij kunt overtuigen dat de mens de aarde en de
lucht kan opwarmen, want dan zorg ik ervoor dat u de
Nobelprijs krijgt, want als we dat kunnen, dan gaan we dat
ook echt doen om te besparen op fossiele brandstoffen die
eindig zijn in voorraad. Mijn telefoonnummer is 056/25.25.20,
0470/46.26.31, ik rij vandaag half Vlaanderen rond, dus dat
lukt mij vandaag gerust. Bulgaarse nr. 00356/889307360. Ik
meen het: ik zou zo graag hebben dat de mens God kan
spelen en de knopjes kan bedienen om ons klimaat op en
neer te beïnvloeden. Als wetenschapper, komen we echter
steevast en opnieuw tot de conclusie dat de aangedragen
grootheden, niet eens druppels op een hete plaat zijn.
10.000.000 gram lucht per m² en de voormelde percentages
en lichtbrekingsindexen en de luchtconsistenties en
temperatuurstijgingen en dalingen per hoogtes en laagtes (10
km, tot boven 110 km in diverse sferen waar de temperatuur
ofwel daalt, dan weer stijgt, dan weer daalt, dan blijft stijgen)
en ver van die 0,7 graden gaan die we de laatste .100 jaa
conr
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Zaterdag 11 mei 2019 om
19:00
Saviocentrum
Georganiseerd door Dieter
Biesemans

MEI
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1

Жан Марк Ван Белл Sorry, mijn hond drukte (echt waar),
op enter en zegt dat ik door moet. Einde: laatste 100 jaar
'stegen', lijkt mij niet van die aard om noch daar miljarden
aan te besteden, noch daar om te panikeren, noch daar een
theorie op te baseren dat de mens het… Meer bekijken
Leuk · Beantwoorden · 1 d

Startpagina

RECENTE GROEPSFOTO'S

Alles weergeven

Voorgestelde groepen

Alles weergeven

1

Жан Марк Ван Белл Voor goede en slechte Vlamingen:
Een 'slechte' (bedrog) grafiek met getruceerde Y+as om te
panikeren, en een normale 'goede' grafiek eronder met
wereldtemperaturen. Ik wens u een zalig 2020 al toe.
http://logocom.be/.../1880-2012-temperatuurgrafiek-foute...
+je

Reconquista

111 leden

Far West op z'n best

1 vriend · 172 leden

Lid worden

Lid worden

LOGOCOM.BE

Leuk · Beantwoorden · Voorbeeld verwijderen · 1 d
Leefmilieugroep MechelenZuid vzw

Alex Ghersin 45 jaar geleden waren we op school al over
alternatieve energie bezig, zo velen jaren later constateren
we een stilstaand, want een open haard gaan we niet
aanpakken, weet je nog
Leuk · Beantwoorden · 1 d

Lid worden

127 leden

2
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Jan Matthieu Ik ga geen discussie aan met iemand die
Жанnaast
Марк
de consensus van 95% van de klimaatwetenschappers
zich neerlegt. Daar verlies ik mijn tijd niet mee. Maar zoals al
gezegd: ik daag u uit om Mark Dom van
https://www.facebook.com/groups/1395002730514118/ die
dat soort dingen gewend is, ook zonder Nobelprijs, te
overtuigen met uw grafiekjes.
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Jan Matthieu Die grafiek met 'foute Y-as' is wel helemaal
om te huilen. Het gaat niet over de vraag of het leven op
basis van koolstof bedreigd wordt, maar om wat er gebeurt
als de wereldtemperatuur met gemiddeld 2 tot 4 graden zou
stijgen. Dan is een y-as die zich concentreert op dat verschil
de enige die een zorgwekkende tendens kan zichtbaar
maken. Met dit soort belachelijke zaken hou ik mij niet
bezig.

Alles weergeven

Like a virgin - muziekquiz
(Parcheggio quizteam)
Zaterdag 11 mei 2019 om
19:00
Saviocentrum
Georganiseerd door Dieter
Biesemans
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11

Leuk · Beantwoorden · 1 d

Жан Марк Ван Белл Jan Matthieu als de temperatuur met
2 a 4 graden zou stijgen, zoals in het verleden al gebeurde
trouwens, dan zouden wij in elk geval als mens veel minder
mieten verstoken. Is dat nu zo een moeilijke vraag? Maar
wwet je, dat gebeurt ten vroegste binnen 200 jaar en de
mens kan daar niet aan helpen nog het tegenhouden.
Klimaat is klimaat en heeft geen mens nodig. Waar bedoelt
u trouwens 2 a 4 graden? In de oceaan, op de grond, op 2
meter in het weerstation, en weet u ook dat de twee
halfronten omgekeerde temperatuurwijzigingen vertonen de
laatste 20 jaren? Of op 10 km, en op 110 km? Ooit van
troposfeer en mesosfeer gehoord? strak zegt u dat al die
windmolens de aarde trager doen draaien en 24h korter zal
worden omdat de wind bij ons altijd van het Westen komt...
Is meer dan 0,0005% van krachtinvloed? Wind is de
natuurlijke correctie tussen temperatuurverschillen op aarde
door de roatie van de aarde en de zoninstraling... meer
bebossing is dus felle opwarming van de aarde maar WEL de
oplossing tegen CO2 stijging... euh? goe bezig, mannen. die
grafiek is wel degelijk juist. 100% van de statistische
wetenschappers heeft daar een consensus over. jij vindt die
om te huilen, ik vind jullie om te lachen. +je
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Alles weergeven

Voorgestelde groepen

Alles weergeven

Reconquista

111 leden

Lid worden

Leuk · Beantwoorden · 21u

Жан Марк Ван Белл Jan Matthieu ik werd net lid van Mark
Doms website en vond zijn basisprentje. Het kostte me 30
seconden om zijn fout te vinden: 95% van zijn betoog gaat
over opwarming, heel vaag is er een dia (1) over het
broeikaseffect waarbij hij zou moeten uitleggen dat MEER
CO2 exact meer reflectie veroorzaakt. Dat schema is
TOTAAL fout want er zijn verschillende lagen in de atmosfeer.
Dat schema toont 1 (één broeikasgaswerking alsof onze
atmosfeer homogeen is, hallo, man, wordt wakker,
wetenschappelijk... ik heb uw link al gelezen, ga jij nu eens
dat boek van De Staat van het Klimaat lezen zodat je ziet
waar jouw fantasie van 'consensus' ober antroposofe
opwarming via CO2 komt? Man, je hebt 100 x meer risico
om straks te verongelukken in het verkeer, durf jij wel nog
buiten komen dan? psychologisch onderzoek toonde al lang
aan dat klimaatopwarmingsbelievers abnormale angsten
hebben, op het niveau van honden en paarden. +je
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Jan Matthieu Zoals ik al twee keer schreef: ik ga me niet
bezighouden met uw negationistische onzin te lezen. Als je
iemand zoekt om te overtuigen van uw geniale inzichten,
Mark Dom is uw man. Als Mark mij vertelt dat hij door u is
overtuigd dan zal ik mij ook laten overtuigen. Voorlopig hou ik
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van ‘jouw Mark Dom’. Mark Dom is absoluut niet Dom... Het
laatste persartikel van de opwarming van oceanen heeft
men... moeten intrekken. De ‘klimaatspecialisten’ vallen wel
erg diep nu. +je
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Жан Марк Ван Белл Jan Matthieu en stop met je zotte
woorden ‘negationisme’. Net alsof een wetenschapper die
een andere houding aanneemt een negationist is. Dat zei
men ook van Galileo toen hij zei “eppur, si muove” in 1663
toen hij moest ontkennen van de Kerk dat de aarde rond de
zon draaide... Natuurlijk is de aarde plat voor mensen die
geloven dat 10 ton lucht per vierkante meter massaal kan
opgewarmd worden: x 40.000.000.000 meter is de omtrek,
dus van daaruit kun je zelf wel berekenen wat de straal is en
in het kwadraat maal vier en je weet hoe je daar 0,0005%
CO2 op berekenen... En als je dat niet kunt en je moet gaan
janken naar Mark Dom, kun je dan minstens toegeven dat JIJ
er niets van snapt en je standpunt niet au serieu moet
genomen worden want dat je het maar ‘hebt van horen
zeggen’ maar het zelf niet begrijpt. En dat moeten wij dan
geloven. We verwerpen wel het beeld van een onzichtbare
God en dan moet ik jou nonsens die je zelf niet begrijpt
zomaar geloven. Is Mark Doms dan misschien God of ben ik
dat dan? Wel, aanvaard dan kritiek van mensen die daar wel
al jaren mee bezig zijn en WEL kunnen rekenen en tellen
zoals ik. En wij weten dat we... het nog steeds niet weten en
dan zeg je niet “95% van de wetenschappers”. Ik zocht het
op en jouw uitspraak stond in Klimaatconferentie 3: “80% van
de wetenschappers...”. Ze hebben die zin trouwens nadien
moeten intrekken toen geantwoord werd dat dit ‘een
uitspraak was van bepaalde wetenschappers die dit zo
RAAMDEN’, het was niet eens een berekening maar een
‘uitspraak’... Dus stop met te zeggen dat er een consensus
is en dat door de strot te rammen. Er is geen. En afwijkende
meningen zijn geen holocaustontkenners... ik zou het eerder
omdraaien: de negationisten zijn de leugenaars die
ingetrokken verklaringen blijven verdedigen tegen beter weten
in. Cijfers nu aub... +je
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Жан Марк Ван Белл Sinds wanneer zijn we trouwens hier
‘om te overtuiging’. Gaan we een nieuw ‘geloof’ invoeren
nadat we nog maar eventjes de loodzware kerkinvloed van
ons aflegden? Vreemd, de toekomst, sorrt, het verleden
herhaalt zich hier. Wendt u dus tot God en bist tot Hem.
Want ik begrijp hem volgens u niet en ik verwijs u
gemakshalve naar hem want in veel landen is er meer dan
95% consensus tussen de ‘alwetenden’ dat er maar één God
is... Hopelijk vat u het cynisme in mijn antwoord? +je
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"Liberale moslims, zowel in Europa als in islamitische landen, zijn
teleurgesteld in Europees links, aldus Schirmbeck. In plaats van hen als
natuurlijke bondgenoten en ijveraars voor vrijheid en mensenrechten te
omarmen, laat Europees links hen in de steek.
(...)
Ik beleef dit sinds 2001. Na 9/11 zegt men 'islamofoob' als je kritische
vragen stelt en de groenen en links komen meteen op de proppen met
'racisme'. Daarmee wordt elke discussie in de kiem gesmoord."
(...)
Geen kritiek op het vrouwbeeld van de islam, op de omgang met
homoseksualiteit, geen confrontatie met islamitische parallelle
samenlevingen of de geweldkwestie. Integendeel de linkse hovelingen zijn
conservatieve vertegenwoordigers van de islam, aldus Schirmbeck.
Reactionaire islamstromingen konden zich zo vestigen en uitbouwen."
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Johan Jacobs heeft een link gedeeld.
1 uur

Ouders tegen ouder…
Alleen op de wereld?
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14
20+

Caroline de Gruyter: "'Als burgers in een democratie niet leren elkaar te
helpen,' schreef Tocqueville, 'vervallen ze in onvermogen.' De overheid kan
niet overal voor zorgen. 'Daarom moeten, in democratieën, verenigingen de
plek innemen van de machtige lords van vroeger, die vanwege de gelijkheid
van kansen uitgeschakeld zijn.'
(...)
'Amerika', zei Jimmy Carter deze week, is 'een oligarchie met ongebreidelde
corruptie'. Het lijkt in niets meer op de gezonde democratie vol clubs en
burgerinitiatieven die Tocqueville ooit aantrof. Europese samenlevingen zijn
minder ver heen. Die kunnen we in balans brengen. Openbaar bestuur
moet weer respectabel worden, en bedrijven verantwoordelijk. Maar zonder
sterke informele sector blijft het een kruk op twee poten."
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Anne-Marie Vandevoorde heeft een link gedeeld.
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Ontsnapt uit een systeem van waan en repressie.
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Peter Smits en 8 anderen
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Guy Van Cauteren Een systeem van waan en repressie. Je vergeet
de religie, of valt dat onder het eerste?
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TESLA Owners W…
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Saudische Rahaf (18) vliegt straks naar Canada
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13 januari 1898 - Emile Zola publiceert zijn J'accuse
Op 13 januari 1898 publiceert de bekende Franse schrijver Emile Zola ee…
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Delen

Patsy Brigou Inderdaad en door het volharden van een heel grote
groep Fransen olv Zola heeft de onterecht veroordeelde Dreyfus
vrijspraak gekregen!
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Veerle Hageman Ik volg Benichou al sinds de aanslagen in Parijs.
Dergelijke kritische denkers hebben we nodig maar wie luistert?
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Leuk · Beantwoorden · 3u
Yvon Vernaillen heeft geantwoord · 7 antwoorden · 2 uur

Patsy Brigou De Standaard dit WE. (Kan het niet plaatsen).
Interessant in deze discussie. Kop : "Waarschijnlijk klopt het dat de
‘Pano’-uitzending, hoe negatief ze ook was, Dries Van Langenhove
bekender en populairder heeft gemaakt. Maar dat is een prijs die
Tom Na… Meer bekijken
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Agnes Jonckheere heeft een evenement gedeeld.
11 januari om 16:59

Reconquista

111 leden

Lid worden
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Lezing door Joris Verhuyck: De jacht op
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