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De deelstaten Rijnland-Palts (RP) en Noordrijn-Westfalen (NRW) zijn
zeer zwaar getroﬀen door de hevige regenval van woensdag en
donderdag. Er zijn inmiddels meer dan veertig doden en tientallen
mensen worden vermist.
In Rijnland-Palts is vooral de regio Ahrweiler zwaar getroﬀen. Daar gaat de politie
uit van zeker 19 doden en worden nog tientallen mensen vermist. Op
luchtopnamen is te zien dat de plaats Schuld in die regio wordt overstroomd door
modder en puin. De politie in de regio Keulen meldt 20 doden. De regio
Euskirchen (NRW) maakt melding van 15 doden. In delen van deze regio was
donderdag slechts beperkt internet- en telefoonverkeer mogelijk en was ook het
noodnummer 112 niet bereikbaar. Ook in andere plaatsen worden doden gemeld,
reddingswerkers die door het water zijn meegesleurd en mensen die in hun
ondergelopen kelders zijn omgekomen.
In beide West-Duitse deelstaten zijn complete steden en wijken onder water
gelopen en wegen onbegaanbaar geworden. Sommige plaatsen zijn door de
overstromingen van de buitenwereld afgesloten. In Swisttal in het zuiden van
Noordrijn-Westfalen zitten mensen al sinds woensdagavond ingesloten en dreigen
huizen in te storten. De stroom is er uitgevallen en communicatie met
reddingswerkers verloopt moeilijk. De stuwdam Steinbachtalsperre in RP dreigt
door te breken. Ruim 4500 mensen in de omgeving moeten worden geëvacueerd.
Ook op andere plaatsen in de overstroomde gebieden zijn duizenden mensen
geëvacueerd, onder meer patiënten van twee ziekenhuizen in Leverkusen en
Eschweiler (NRW). Veel mensen moesten van hun daken worden gered. Zeker
200.000 mensen in NRW en RP zitten zonder elektriciteit. In Zuid-Duitsland mogen
op sommige delen van de Rijn geen schepen meer varen. Het treinverkeer is in
meerdere deelstaten sterk ingeperkt, veel treinen vallen uit. Het leger is ingezet
bij de reddingswerkzaamheden. Andere deelstaten als Hessen en Beieren en ook
de Europese Unie hebben hulp aangeboden aan de getroﬀen gebieden. Kanselier
Angela Merkel (CDU) - op bezoek in de VS - en minister van Financiën Olaf Scholz
(SPD) hebben vandaag contact gehad over de opzet van een hulpprogramma.
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Minister-president Armin Laschet (CDU) van Noordrijn-Westfalen heeft vandaag
Hagen bezocht, de stad in het Ruhrgebied die bijzonder zwaar is getroﬀen. De
deelstaatregering van Rijnland-Palts is vanmorgen in een speciale zitting bijeen
gekomen. Minister-president Malu Dreyer (SPD) zei dat in Rijnland-Palts vaker
hevig noodweer heeft plaatsgevonden, maar "zo'n ramp hebben we niet eerder
gezien. Het is verschrikkelijk." Merkel liet vanuit de VS weten geschokt te zijn. Ze
deelde haar medeleven met de getroﬀenen en bedankte de reddingswerkers. Ook
president Frank-Walter Steinmeier heeft zijn medeleven betuigd. Lees meer op
Tagesschau en in het liveblog van Tagesschau en bij Der Spiegel

Ahrweiler, Schuld, Hagen - Wo das Unwetter besonders schlimm ist
https://t.co/s2mEC2vi1w pic.twitter.com/Nz5yNqyclW
— Hamburger Abendblatt (@abendblatt) July 15, 2021

Steeds meer plaatsen moeten worden geevacueerd. Op Google maps is
te zien waar #overstromingen zijn https://t.co/2F7OG72aZO
— Duitslandweb (@Duitslandweb) July 15, 2021
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