
Nucleaire overblijfselen in het Oostblok 

De Koude Oorlog is de lange periode van spanning tussen het communistische Rusland en 

kapitalistische Westen. In deze periode, die duurde van na de Tweede Wereldoorlog tot eind jaren 

tachtig, is nooit direct geweld gebruikt tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Beide partijen 

waren in het bezit van atoomwapens en dreigden deze te gebruiken. De opkomst van atoomwapens 

leidde echter tot afschrikking en wederzijdse angst. Als gevolg daarvan ontstond een wapenwedloop, 

dit houdt in dat landen elkaar probeerden te overtreffen op het gebied van wapentechnologie of in 

aantallen wapens. Het was voor het eerst dat de wereld met dit soort wapens in aanraking kwam. 

Een onderdeel van deze wapenwedloop was de stationering van kernraketten in het westelijk deel 

van de Sovjet-Unie. Welke overblijfselen zijn er in de oude Sovjet-Unie en in de landen van het 

Oostblok te vinden van de nucleaire wapenwedloop tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie? 

Tijdens de Koude Oorlog stonden nucleaire wapens verdeeld opgesteld in de landen van het 

Oostblok. Er waren bovengrondse-, ondergrondse- en mobiele raketstations. Een derde van de 

locaties was ondergronds, zodat als de Sovjet-Unie zelf werd aangevallen altijd een gedeelte van de 

raketten nog intact zouden blijven. Per lanceerbasis stonden vier raketten opgesteld. Onder de grond 

lopen allemaal tunnel systemen die leiden naar deze raketbases Het enige dat je bovengronds kunt 

zien zijn vier raketkoepels. Deze konden weggeschoven worden wanneer een raket gelanceerd werd. 

Eigenlijk zijn kernraketten strategische wapens om je tegenstander af te schrikken. Je wist dat als je 

er eentje in zet, er een soortgelijke tegenaanval zou komen.  

Daarnaast waren de lanceerlocaties ook een dreiging voor de bevolking van de Sovjet-Unie. De 

locaties werden het doelwit van het westen wanneer zij erachter kwamen waar deze waren. De 

atoombommen waren in die tijd nog niet heel precies geprogrammeerd, waardoor in plaats van de 

lanceerlocatie ook de bevolking geraakt zou kunnen worden.  

In totaal stonden er 159 lanceerlocaties in het Oostblok opgesteld. Overblijfselen hiervan zijn onder 

andere in kaart gebracht door middel van Google Earth. Deze zijn te herkennen aan de vier koepels 

die bovengronds liggen. Daarnaast staan ook een aantal locaties vermeld in het INF-verdrag. 

Wanneer je deze plekken bezoekt tref je betonnen ondergrondse opstellingsplaatsen aan.  

Na het INF-verdrag en het einde van de Koude Oorlog werden voormalige deelstaten van de Sovjet-

Unie zelfstandig. Het merendeel van de locaties werd ontmanteld, raketten gingen terug naar 

Rusland. Pas vanaf dat moment was het voor de lokale bevolking mogelijk om te gaan kijken waar ze 

al die jaren niet konden komen omdat het verboden terrein was. Wat ze aantroffen in de afgelegen 

bosgebieden waren kleine kazernes, totaal van de wereld afgesloten. 

Remnants of Deterrence is een project dat deze plaatsen documenteert. Het is een historisch verhaal 

met beelden. Zodat generaties van na de Koude Oorlog maar ook van die daarvoor kunnen zien wat 

er zich tijdens de Koude Oorlog heeft afgespeeld en wat er nu nog resteert van de nucleaire dreiging. 

Tegenwoordig is er van de meeste locaties niet veel meer over. Je treft er mensen aan die daar 

tijdelijk verblijven om de boel af te breken. De bovengrondse koepels zijn er niet meer, mensen 

nemen deze mee omdat het betonstaal bevat dat geld oplevert. In de toekomst zullen deze dus 

compleet verdwijnen. Dankzij het project zijn deze locaties vastgelegd in een tijdsdocument en blijft 

het mogelijk deze te bekijken.  
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