
Overblijfselen van de nucleaire wapenwedloop 

De meeste mensen hebben er wel eens wat van gehoord, de Koude Oorlog. Dat was een periode na de Tweede 

Wereldoorlog waarbij de spanningen tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten hoog opliepen. De 

Verenigde Staten en de Sovjet-Unie produceerden in die periode steeds meer en betere kernwapens om elkaar 

af te troeven en leverden dus een nucleaire wapenwedloop. De Sovjet-Unie stationeerde in die tijd vele 

raketten met een nucleaire lading door het gehele Oostblok. Heel West-Europa vreesde die raketbasissen, 

maar men wist niet waar de raketten lagen of hoe de plekken eruit zagen waar de raketten gestationeerd 

waren. Het einde van het conflict is nu ongeveer vijfentwintig jaar geleden en dat zorgt voor de vraag: wat is er 

nog te zien in de toenmalige Sovjet-Unie en de landen van het Oostblok van de nucleaire wapenwedloop 

tussen de VS en de Sovjet-Unie? 

De Sovjet-Unie bouwde zowel boven- als ondergrondse lanceerbases, die topgeheim en hermetisch afgesloten 

voor de buitenwereld waren. Vijfentwintig jaar na het einde van het conflict is alles anders, de bases zijn in 

verval geraakt en iedereen die wil kan ze nu bezoeken. Zo ook historicus Arnold Pronk en fotograaf Martin 

Bruining. Samen hebben ze een project opgestart, Remnants of Deterrence, met als doel het vinden en 

fotograferen van restanten van de nucleaire wapenwedloop in de toenmalige Sovjet-Unie en de landen van het 

Oostblok.  

Na afloop van de Koude Oorlog in 1991 werden de geplaatste kernraketten ontmanteld. Uit de bases werden 

alle dingen die van militaire waarde waren en alle andere nog herbruikbare dingen meegenomen door de 

Sovjet-Unie. Nadat ze dat gedaan hadden verlieten de Russen het gebied en kwamen de bases leeg te staan. De 

deuren naar deze, voor lange tijd afgesloten complexen, kwamen open te staan. Toen kwam de lokale 

bevolking om de hoek kijken, en die zag nog een hoop bruikbare en waardevolle spullen die de Russen niet 

hadden meegenomen. De bevolking sloopte zo gehele complexen en het slopen gaat tot op de dag van 

vandaag door. Veel van de bases raken door dit proces dus in verval en in sommige gevallen verdwijnen ze zelfs 

volledig. Veel ondergrondse bases worden tegenwoordig ook gesloopt door zakenlui, omdat zij handel zien in 

het vele ijzer dat geplaatst is in de silocomplexen. Dit wordt grootschalig gedaan en zorgt voor het verdwijnen 

van veel van de ondergrondse bases. 

Ondanks het grote verval dat is opgetreden zijn er zeker nog restanten van die nucleaire wapenwedloop te 

zien. De bovengrondse lanceerbases bestonden voornamelijk uit lanceerplatformen en bunkers en kazernes 

voor opslag en technisch onderhoud van de raketten. Er staan nog erg veel lege loodsen en gebouwen die 

stammen uit die tijd. Deze zijn meestal helemaal leeg en in slechte staat. Ook kan je op sommige 

lanceerplatforms de ringen in de grond nog zien staan van de raketinstallaties. Zo kan je dus precies weten 

waar de ooit zo gevreesde wapens hebben gestaan. Van de ondergrondse lanceerbases zijn er ook nog veel 

dingen te zien. De koepels die over de ondergrondse complexen zaten zitten er in sommige gevallen nog op, 

alhoewel de koepels langzamerhand allemaal verdwijnen.  Van die ondergrondse complexen zijn de 

siloschachten en de commandocentrums soms nog goed zichtbaar, alleen zijn deze natuurlijk in verval geraakt 

en staan ze meestal onder water. Op veel van die terreinen kan je ook nog veel Sovjet propagenda zien in de 

vorm van muurschilderingen, maar beetje bij beetje bladdert veel van de verf af en zijn de schilderingen 

nauwelijks meer zichtbaar. Het proces van aftakeling gaat dus gestaag door en mijn verwachting is dat 

uiteindelijk alle restanten uit die tijd verloren zullen gaan.  

Er zijn dus zeker nog restanten te zien in de oude Sovjet-Unie en de landen van het Oostblok uit de tijd van de 

nucleaire wapenwedloop. Alleen de vraag is voor hoe lang nog, want het proces van aftakeling gaat door en 

uiteindelijk is de kans groot dat alles zal verdwijnen. Wat dan zal overblijven zijn grote gaten en veel puin op de 

plekken waar ooit de zo gevreesde kernwapens stonden. De natuur in die regio’s zal dus een groot litteken 

behouden, maar gelukkig is dat het enige zichtbare litteken uit die tijd en zijn er geen complete steden 

verwoest door de wapens die daar stonden. 

 

 



 


