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De Russische
A2/AD-dreiging
in de Oostzee
A2/AD: een genetwerkt
krijgskundig concept dat
een afschrikkende functie
heeft, vanuit een whole of
government approach is
ontwikkeld en erop gericht
is om de (superieure)
tegenstander de toegang
tot of op een bepaald
gebied te ontzeggen, of
de tegenstander verhindert
om in dat gebied vrijelijk te
opereren.4

De recente gebeurtenissen in de Zwarte Zee
rondom HMS Defender en Zr.Ms. Evertsen tonen
maar weer eens de Russische assertiviteit om
binnen de dreiging van een Anti-Access/Area
Denial (A2/AD)-bubbel middelen in te zetten
ter beïnvloeding van het informatiedomein.1
Voor Defensie en de Koninklijke Marine in het
bijzonder is het noodzakelijk om de Russische
ontwikkelingen op het gebied van A2/AD
nauwlettend te volgen en te proberen daar
passende antwoorden voor te vinden.2

I

n het maritieme domein kunnen we dit systeem opvatten als een vorm van sea denial: pogingen om een
tegenstander het gebruik van een zeegebied te ontzeggen zonder noodzakelijkerwijs zelf in staat te zijn om dat
gebied te beheersen.3
Dit artikel schetst het Russische perspectief van het concept A2/AD aan de hand van haar diplomatieke betrekkingen, strategische cultuur en beschikbare militaire en economische middelen. Het stelt daarbij de vraag in hoeverre
het huidige A2/AD-systeem een reële dreiging vormt als
area denial weapon in het Oostzeegebied.

Anti-Access/Area Denial (A2/AD)
A2/AD bestaat uit een gelaagde schil van meerdere land-,
lucht- en scheepsgebonden wapensystemen geconcentreerd in een specifieke richting of regio, zoals in Kaliningrad of op de Krim. Bovendien hebben deze systemen
een groot bereik. Dergelijke middelen betreffen onder
meer geleidewapens, kustverdedigings-, grondgebonden
luchtverdedigings- en elektronische oorlogvoering (EOV-)
systemen.
Wanneer het een betwisting van maritieme dominantie of
een belemmering van vrijheden in een bepaald zeegebied
betreft ontstaat er ook een politiek-strategisch vraagstuk.5
Staten of internationale organisaties kunnen in hun (geopolitieke) besluitvorming alle machtsmiddelen aanwenden
om de A2/AD vorm te geven of deze juist bij de tegen5
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enorme ondoordringbare cirkels werden afgebeeld. Dit
stander te bestrijden. Op strategisch niveau vraagt dit om
een geïntegreerde benadering6: een whole of government rees de vraag of de NAVO wel in staat zou om de (politieke) risico’s te aanvaarden om de kwetsbare lidstaten te
approach. Het begrip DIME (de machtsmiddelen diplomabeschermen. De A2/AD kan in een conflict de Freedom
tie, informatie, militair en economie) biedt hierbij houvast.
of Navigation voor NAVO-eenheden ernstig verhinderen,
Een land als Rusland -een gecentraliseerd, autocratische
waardoor het lastig wordt om versterkingen in het conregime- heeft meestal voordeel ten opzichte van liberale
flictgebied te ontplooien.
democratieën om de DIME-machtsmiddelen op korte termijn te synchroniseren.7 Het grootste voordeel van de RusHet Totalförsvarets forskningssen ten opzichte van de NAVO
institut (FOI), een gerenomis de snelle besluitvorming tot
‘De Russische assertiviteit
meerd onderzoeksinstituut van
militaire inzet en het creëren
noopt tot blijvende oplettendheid
het Zweedse ministerie van
van een plaatselijk militair
en passende reacties’
Defensie, bracht in 2019 en
overwicht. Hiermee verschaft
2020 publicaties uit over de
A2/AD het Kremlin de mogelijkheid met relatief beperkte middelen een operatiegebied Russische A2/AD dreiging in het Oostzeegebied. Onder
de noemers ‘Bursting the bubble’9 en ‘Beyond bursting
snel te vergrendelen en toegang te ontzeggen.
the bubble’10 gaven experts hun visie op de effectiviteit
Het RAND Corporation-rapport Reinforcing Deterrence on
van het systeem in de Baltische regio. Het FOI was kritisch
NATO’s Eastern Flank (2016) gaf in militair-academische
tegenover auteurs die alarm sloegen over ondoordringkringen aanleiding tot een debat over de Russische A2/
bare bubbels. Ze stelden dat het effectieve bereik van
AD, als zijnde het nieuwe Wunderwaffen. Uit dit rapport
de Russische raketsystemen korter is dan aangenomen,
bleek namelijk dat voor de verdediging van de Baltische
dat bewegende doelen lastig zijn om met de bestaande
Staten tegen een Russische invasie enorme versterkingen
middelen aan te vallen en dat de effectiviteit van mitigenodig waren, om een fait accompli en ‘nieuw normaal’
rende maatregelen wordt onderschat. De A2/AD-bubbels
aan Russische zijde te voorkomen.8 De toename van
vormen daarentegen nog steeds een serieuze bedreiging,
(semi-)wetenschappelijke bijdragen over Russische A2/
maar zouden naar mening van de FOI momenteel waarAD zorgde voor een ware dreigingsinflatie, waarbij
schijnlijk doordringbaarder en kleiner zijn dan eerder

President Poetin inspecteert Russische matrozen aan boord van de kruiser Maarschalk Ustinov tijdens oefeningen tussen de Baltische- en Zwarte Zeevloot,
2020 (kremlin.ru)
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aangenomen. De Zweedse auteurs claimen dat de Russen
op dit moment een goed werkend sensorennetwerk voor
een geïntegreerde vuurleidingcapaciteit11 missen om het
effectieve bereik van de bubbels te vergroten. De FOIpublicaties gaven een duidelijke leidraad aan het debat
over deze specifieke A2/AD-dreiging en bood experts de
gelegenheid tot discussie. De Russische assertiviteit noopt
tot blijvende oplettendheid en passende reacties. Recente
ontwikkelingen rond de proliferatie van hypersonische
raketten12, ontwikkelingen in het onderwaterdomein en
de Russische politiek (Navalny, Belarus integratie) bevestigen dat.

Diplomatieke dwang
Vanuit zijn cultuur schuwt het Kremlin niet een zero-sum
benadering te hanteren.13 Rusland ontleent zijn identiteit
als grootmacht voornamelijk aan zijn sterke krijgsmacht
(inclusief het nucleair arsenaal), zijn positie op de energiemarkt en de permanente vertegenwoordiging in de
VN-Veiligheidsraad. Het veiligheidsbeleid lijkt, naast de
instandhouding van het regime van Poetin, gebaseerd
op het revanchistische en nostalgische verlangen om de
orthodox-christelijke en Russischtalige wereld tussen Brest
en Vladivostok en van Odessa tot Kamtsjatka te rehabiliteren en Moskou weer als centrum van de Roesski Mir te
laten floreren.14
De plaatsing van A2/AD-systemen in voor Moskou strategisch relevante gebieden past in deze context. Hoewel
de grens van het NAVO-gebied in de afgelopen decennia
naar het Oosten schoof, is de dreiging van een Westerse
militaire inval vergezocht.15 Rusland voelt zich daarbij in
toenemende mate gemarginaliseerd tussen China en het
herenigde Westen.16 Het regime heeft er alle belang bij
om de cohesie binnen de EU en NAVO te frustreren en
doet er op diplomatiek vlak alles aan om dat te bewerkstelligen.17 Het is alleen de vraag welke kant het ‘laatPoetinisme’ op gaat in het post-COVID19 tijdperk richting
de verkiezingen van 2024 en of het de Kremlinbewoner
lukt nog tot 2036 aan de macht te blijven.

ten zodra in Polen ballistic missile systems worden geïnstalleerd. Dit past bij de gezamenlijke aanpak dat A2/AD
en het middel informatie op geraffineerde wijze in heavy
metal diplomatie worden gebruikt.20 Voor Moskou valt dit
onder het bredere concept van informatie-operaties binnen hybride conflictvoering21: door succesvol de publieke
opinie en solidariteit in de Westerse landen op een negatieve wijze te beïnvloeden kan Rusland kansen benutten voor eigen gewin. Rusland schuwt niet om op grote
schaal ‘actieve maatregelen’ zoals desinformatie, propaganda en bedrog in te zetten. Daarbij speelt maskirovka
(misleiding) een belangrijke rol. Afschrikking is uiteindelijk
een kwestie van perceptie.22 Het Kremlin aarzelt niet om
te propaganderen met nieuwe technologie of te dreigen
met geweld, ook al druist het in tegen het internationaal
recht. Het verzekert Poetin van voldoende invloed op het
mondiale schaakbord waarbij hij A2/AD kan gebruiken als
intimidatiemiddel (ustrashenie).23

Strategische cultuur
In het Russische discours komen een aantal constanten
naar voren die haaks staan op de Westerse strategische
cultuur. Ten eerste beschouwt Rusland zichzelf als een
grootmacht en wil het graag ook zo worden behandeld.
Het meent door het Westen te worden gekleineerd. Ten
tweede stimuleert het autoritaire regime een permanent
gevoel van onveiligheid in het land. Ten slotte richt de
Russische strategische cultuur zich op actieve betrokkenheid bij conflicten buiten zijn landsgrenzen en schroomt
ze niet om de (para)militairen daarvoor in te zetten.24

De strategie van ‘actieve defensie’ moet daarom primair
gericht zijn op het op een geraffineerde wijze benutten
van de meningsverschillen en trage besluitvorming aan
Westerse zijde.25 De militaire doctrine richt zich op een
geïntegreerde defensie die de vijand als systeem bedreigt.
Het is voor Moskou zaak de aanvaller in het begin van een
conflict af te leiden en af te straffen, om vervolgens met
geïntegreerde slagkracht de kritieke infrastructuur en de
militaire middelen van de tegenstander uit te schakelen.26
Strategische afschrikking (strategicheskoe sderzhivanie) is
Informatie speelt binnen het Russische staatssysteem een
voor Rusland een natuurlijk iets en heeft een bredere bebelangrijke rol om het regime in stand te houden en de
tekenis dan wat het Westen onder afschrikking verstaat.
veiligheidsbelangen te waarborgen. A2/AD begint al bij
Russisch strategisch denken handelt vanuit een natuurlijk
het sorteren van cognitieve en virtuele effecten in cyberinstinct van verdediging en is tegenwoordig doordenkt
space. In het Russische discours zijn de invasies in Irak
van asymmetrische maatregelen27 (asimmetrichnije meri),
(2003), de Oranjerevolutie in
nieuwe generatie oorlogsvoeOekraïne (2004) en de interring (wonja novogo poko‘Rusland beschouwt zichzelf als een
ventie in Libië (2011) voorlenija) en network-centric
grootmacht en wil graag zo worden
bodes geweest van Westers
warfare (setecentricheskaya
behandeld. Het meent door het westen te wojna).28,29
beleid om Rusland te destabiliseren, om de eigen domiworden gekleineerd’
nantie te vergroten en om een
De basis voor de nieuwe geneinterne machtswisseling in de vorm van een ‘kleurenrevoratie oorlogvoering en de moderne A2/AD ligt in GENlutie’ te forceren.18 Hun laatste militaire doctrine (2014)
MAJ b.d. Vladimir Sliptjenko’s30 theorie (1999) over de 6e
spreekt specifiek over het gevaar van “informatie gerelageneratie van oorlogvoering. In zijn theorie is de laatste
teerde activiteiten jegens de bevolking met als doel om
informatie- en communicatietechnologie samen met lande historische, spirituele en patriottistische tradities ter
geafstandsprecisiewapens cruciaal voor het hedendaagse
verdediging van het Vaderland te ondermijnen”.19 Moskou slagveld. GENMAJ b.d. Alexander Vladimirov31 borduurde
heeft er in het verleden geen geheim van gemaakt dat het hierop voort: hij voegde ideeën toe over niet-letale wade Kaliningrad-exclave zal verdedigen met Iskander-raketpens en nieuwe wapens die zijn gebaseerd op nano- en
7
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Russische strijdkrachten in de exclave Kaliningrad (Kofman, Russian Military Analysis, 2021)

genetische techniek (2013). Hij beweerde dat, naast de inzet van niet-militaire middelen, precisiewapens een doorslaggevend effect in het begin van een gewapend conflict
blijven behouden, omdat ze vanwege het hoge kinetische
effect snel politieke en militair-strategische doelen kunnen uitschakelen.32 Vanzelfsprekend heeft Rusland een
geschiedenis op het gebied van langeafstandswapens. De
toevoeging van moderne asymmetrische A2/AD-systemen
aan de conventionele middelen sterkt Rusland in het hedendaagse streven naar sea denial als een ‘ring van staal’.

De vesting Kaliningrad
Begin 21e eeuw heeft Rusland de Baltische regio strategisch aanzienlijk versterkt. De gemilitariseerde exclave
Kaliningrad 33, die tussen Litouwen en Polen ligt, vormt
de (ijsvrije) thuishaven voor de Baltische Vloot en wordt
gezien als Ruslands meest geavanceerde A2/AD-bubbel.
Sint-Petersburg, de thuisbasis van Poetin en zijn entourage, is met haar industrie en cultuur van strategisch
belang. Naast het feit dat het Westelijke Militaire District
hier is gevestigd, vormt het nabije Kronstadt de tweede
haven van de Baltische Vloot. Kaliningrad biedt de Russen een aantal voordelen. Aangezien Moskou vreest dat
Kaliningrad het eerste doel wordt van een NAVO-aanval,
kan de exclave zowel offensief (met raketaanvallen of
inname van de Suwalki Gap, zie kaart) als defensief
(afweren van de tegenstander) worden gebruikt. Verder
geven de geringe dieptes, de stroming en het zoutgehalte
van de Oostzee goede omstandigheden om zeemijnen te
gebruiken.34
Vanwege de vrees voor de gecombineerde vuurkracht
van de NAVO probeert de Russische Generale Staf begrijpelijkerwijs zolang mogelijk het voordeel te houden
in de conflictzone.35 In het bijzonder vanuit de wetenschap dat de NAVO over capaciteiten beschikt om zich

tegen ballistische raketten te beschermen.36 Maar het
Kremlin heeft meer zorgen. Sommige Zweedse bronnen
claimen bijvoorbeeld dat Rusland op conventioneel vlak
een uitdaging zou hebben aan de verdediging van de
Kaliningrad-exclave.37 Bovendien is de Oostzee vanaf de
Noordzee uitsluitend via de Deense zeestraten bereikbaar.
Vanuit Russisch perspectief zijn de anti-scheepsraketten
in de A2/AD-bastions en het arsenaal aan niet-militaire
middelen bedoeld om de Westerse marines op afstand te
houden en om de verliezen aan eigen zijde zoveel mogelijk te beperken.38 Door A2/AD in een vroeg stadium in
te zetten kan Moskou sea denial afdwingen. Ze moet dit
bewijzen door vastberadenheid te tonen en deze capaciteiten daadwerkelijk gebruiken. In een Baltische Statenscenario hebben ze met hun tactisch nucleair arsenaal en
A2/AD-vermogen een voordeel om het Westen snel tot
de onderhandelingstafel te bewegen. Op langere termijn
blijft het de vraag of het Kremlin de gestelde doelstellingen gaat behalen, omdat het inzetten van de A2/AD op
economisch en diplomatiek vlak Rusland kan benadelen.39

Militaire middelen
Binnen een A2/AD-concept kunnen verschillende systemen
elkaar op een gelaagde manier aanvullen en beschermen.
De volgende Russische wapensystemen behoren tot de
kern van A2/AD in het Oostzeegebied: de S-400 en S-300
luchtverdedigingssystemen, de Pantsir-S luchtdoelraketsystemen, de K300P Bastion-P (SSC-5 STOOGE) en 3K60 Bal
(SSC-6 SENNIGHT) kustverdedigingssystemen, de Iskander-M ballistische raketten in combinatie met Iskander-K
kruisvluchtwapens, en de veelzijdige Kalibr-kruisvluchtwapens aan boord van schepen en onderzeeboten.
Gelet op de rekbaarheid van het begrip A2/AD behoort
het conventionele potentieel van de Russische vloot in
beginsel tot de sea denial capaciteiten. Daarnaast moe-
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ten we serieus rekening houden met de proliferatie van
hypersonische raketten.40 De Russische marine claimt dat
zij de 3M22 Tsirkon hypersonische anti-scheepraket vanaf
oppervlakteschepen heeft beproefd over een afstand van
350 kilometer en een snelheid die boven Mach 8 lag.41 De
Russische investeringen op het gebied van EOV beginnen
de vruchten af te werpen. Door o.a. verbeteringen in de
geautomatiseerde C2 kunnen ze de middelen sneller en
effectiever inzetten.42 Het biedt het Kremlin een waardevolle capaciteit om eigen eenheden te beschermen en
tegelijkertijd de C2, cyberstructuur en SEWACO-systemen
van de tegenstander te verstoren.
Het blijft onduidelijk hoe capabel de Russische kustverdedigingssystemen zijn tegenover maritieme eenheden.
Hiervoor staan techniek en een werkzame kill-chain, met
name tegen bewegende oppervlakteschepen, centraal.
Een A2/AD-systeem is pas effectief als het over voldoende
capaciteit beschikt om de raket het effectieve bereik
te geven. Zo wordt de Monolit-B radar bijvoorbeeld
als beperkt ervaren om doelen die zich over de horizon
bevinden aan te wijzen. Daarnaast vormt classificatie van
het doel een uitdaging, ook al kunnen de Russen beschikken over het high frequency surface wave Podsolnukh-E
radarsysteem. Hiervoor kan de inzet van andere middelen,
zoals drones, uitkomst gaan bieden.43

Olie en gas
Voor het nastreven van sea denial is een balans nodig
tussen de benodigde capaciteiten en de mate waarin
dit financierbaar blijft. De combinatie van conventionele
middelen met hybride mogelijkheden biedt Rusland die
uitkomst. Zo kan kritische infrastructuur van de tegenstander, bijvoorbeeld de energievoorziening, gevoelig zijn
voor sabotage. Moskou kan dit middel benutten om tegenstanders afhankelijker te maken van Russische olie- en
gasexport.44 Door te dreigen met sluiting van de gaskraan
kan het tevens als pressiemiddel worden gebruikt.45 De
vraag is daarbij in hoeverre Rusland zichzelf kwetsbaar
maakt, omdat de landen in de Baltische regio het belang
van energietransitie hebben onderkend en in toenemende
mate proberen minder afhankelijk van het Kremlin te
worden.46

Desalniettemin zal de vraag naar Russische fossiele
brandstoffen (met name aardgas) de eerstkomende jaren
eerder stijgen dan afnemen. De vraag is welke langetermijngevolgen de wereldwijde klimaatpolitiek en energietransitie hebben voor de Russische olie- en gasindustrie en
daarmee voor de overheidsfinanciën om de krijgsmacht in
stand te houden.47 De ambities in het buitenlands beleid
en in de huidige wapenwedloop worden in toenemende
mate gehinderd door de Russische economie en door
demografische ontwikkelingen.48 Daarbij heeft Poetin nog
een uitdaging: de impact van Europese regelgeving. Deze
regelmacht, gekoppeld aan de toegang tot de interne
markt, maakt de EU een machtige speler op het wereldtoneel.49
Rusland zal om economische redenen moeilijkheden
krijgen om een A2/AD-campagne tegen het Westen in de
Oostzee voor een langere periode vol te houden. Zonder
beperkte confrontatie en een snelle acceptatie van een
‘nieuw normaal’, lopen ze het risico op pijnlijke maatregelen. Op de lange termijn kan dit, naast de economische
schade, ook politieke gevolgen voor het autocratische
regime krijgen.

Conclusie
Ondanks de vermeende Russische operationele tekortkomingen kan het A2/AD-concept ons helpen om de
wereldwijde drang naar toegang en bewegingsruimte te
begrijpen, waarin precisieaanvallen een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Daarom zorgt de toenemende
beschikbaarheid van dit soort capabele A2/AD-middelen
voor een serieuze bedreiging om onze vloot en mariniers
wereldwijd te kunnen inzetten.
Gesteld kan worden dat de Russen op dit moment in de
Oostzee waarschijnlijk niet de volledige capaciteit hebben
om anti-access te realiseren. Anderzijds hebben ze voor
de kustregio wel de capaciteit tot area-denial, waardoor
het voor de NAVO gevaarlijk is zich daar te begeven. We
kunnen de Russische A2/AD daarom beter beschouwen
als een extreme vorm van verdediging van de eigen territoriale integriteit. Daarbij vormt het een onderdeel van
een gelaagd defensief systeem, dat ongetwijfeld in de ko-

Voorbeeld van een Russisch A2/
AD-systeem Bastion-P (Kofman,
Russian Military Analysis, 2021)
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mende jaren door technologische ontwikkelingen wordt
verbeterd.50 Het Westen moet tevens rekening houden
met hun gereedheid, de force ratio, de bereidheid van
het Kremlin om risico’s te nemen en de kwetsbaarheden
van de tegenstander te benutten. 51Het is denkbaar dat de
Russen, wanneer ze worden aangevallen, niet schromen
om extreme maatregelen te treffen door bijvoorbeeld ineens alle middelen in zetten.52 Ter afschrikking hebben ze
bovendien (tactische) nucleaire middelen achter de hand
en staan ze bekend bekwaam te zijn op het gebied van
electronic en information warfare.
KLTZ (LD) drs. O.A.J. (Onno) van der Leij is momenteel als stafofficier werkzaam op de Defensiestaf. Dit
artikel is gebaseerd op zijn scriptie ter afronding van
de Belgische Hogere Defensievorming aan de Royal
Military Academy. Dank aan fregatkapitein SBH
Christophe Colonval voor de ondersteuning hierbij.
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