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12 maanden is verzekerd. De overeengekomen dagtarieven zijn uit-
stekend. Dit resultaat geeft aan dat de duurzame energiesector vaart 
maakt met de aanleg van offshore windmolenparken. Dat komt de 
vraag naar gespecialiseerde offshore service schepen ten goede. Wat 
zijn de kansen? U leest het in deze editie van JR Shipping Actueel. 
Uiteraard staan we ook stil bij de ontwikkelingen op de markten voor 
containerfeeder en multipurpose schepen, de markten waarop binnen 
de kernactiviteiten van JR Shipping het zwaartepunt ligt. Beide markten 
verkeren in deze ‘nadagen van de crisis’ nog altijd in zwaar weer. De 
inspanningen van de rederijgroep blijven gericht op continuïteit binnen 
de bestaande vloot en aanvullende new business. 

Sinds begin dit jaar is JR Shipping betrokken bij de ontwikkeling en 
aanleg van twee aanzienlijke windmolenparken op de Noordzee. De 
activiteiten van de rederijgroep op deze nichemarkt, zijn weliswaar nog 
beperkt, de start is uitstekend. Sinds de doop van de eerste offshore 
service schepen die de rederijgroep in de vaart heeft genomen - SeaZip 1 
en SeaZip 2 - is het geloof in nieuwe kansen op de internationale 
markt voor offshore windenergie sterk toegenomen. In 2013 kenden 
SeaZip 1 en 2 een veelbelovende exploitatiestart. Vervolgens konden 
begin 2014 aantrekkelijke, langlopende charterovereenkomsten 
worden afgesloten met respectievelijk het Duitse energiebedrijf RWE 
en de Zweedse evenknie Vattenfall. Duurzame inzet voor ten minste 

SCHEEPVAARTMARKTEN IN PERSPECTIEF



Rederijgroep JR Shipping, gevestigd in Harlingen, 
is sinds 1993 actief en heeft zich in die jaren 
ontwikkeld tot allround rederijbedrijf. De 
organisatie vindt haar oorsprong in de markt 
voor multipurpose schepen. In 2000 heeft een 
belangrijke koersverlegging plaatsgevonden naar 
de markt voor containerfeeder schepen, die een 
sterke expansie kende. In korte tijd wist JR 
Shipping een vloot op te bouwen met voldoende 
diversiteit en kwaliteit om alle belangrijke 
containerfeeder segmenten te bedienen. Tot 2008 
profiteren de rederij en haar investeerders van 
bovengemiddeld goede exploitatieresultaten.

De wereldwijde kredietcrisis die in 2008 uitbreekt 
doet de scheepvaartindustrie op haar grondves-
ten schudden. De containerfeeder vaart wordt 
ongekend hard getroffen. Ook JR Shipping ont-
komt ondanks een serie ondersteunings- en 

overbruggingsmaatregelen niet aan sanering.
Er wordt op basis van rationele rekenmodellen 
onderscheid gemaakt in ‘redbare’ en ‘niet redbare’ 
schepen. In 2012 moet de rederij accepteren dat 
een aantal schepen in de laatste categorie verloren 
gaan. Voor de redbare schepen worden door 
middel van ingrijpende herstructureringen 
passende uitgangspunten gerealiseerd om de crisis 
te overleven. Per medio 2014 heeft JR Shipping 
15 containerfeeder schepen in exploitatie.

Daarnaast heeft de rederij sinds 2012 twee eigen 
multipurpose schepen en drie multipurpose 
schepen van derden in exploitatie. De rederij is 
naar deze scheepvaartmarkt teruggekeerd in het 
kader van haar diversificatiebeleid, dat kort voor 
de crisis, in 2008, is geformuleerd. Binnen dit 
beleid passen ook de eerste stappen van de rederij-
groep binnen de groeimarkt voor duurzame 

REDERIJGRoEP JR SHIPPING 
Allround scheepvaartondernemers
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offshore windenergie, gezet in 2012, met de 
exploitatie van twee offshore service schepen.
Het huidige beleid rust op de volgende pijlers:
P Consolidatie op de markt voor container- 
 feeder schepen;
P Expansie op de multipurpose markt, met  
 eigen schepen en scheepsmanagement  
 diensten aan derden;
P Inzet offshore service schepen voor groei-
 markt duurzame windenergie.

Rederijgroep JR Shipping bedient de verschillende 
markten via de volgende werkmaatschappijen:
P JR Ship Management
P JR Ship Crew
P Confeeder Shipping & Chartering
P JR Ship Investments
P JR Ship Brokers & Consultants
P JR Ship Cruise
P SeaZip Offshore Service



MANoEUVREREN DooR 
DE NADAGEN VAN DE CRISIS 
Van de directie
Ondanks de heersende perceptie dat de wereld-
wijde economische crisis achter ons ligt, blijft de 
situatie in de scheepvaartsector precair. Het herstel 
blijft fragiel, de groei is minimaal. In deze ‘nadagen 
van de crisis’ moeten rederijen naar beste kunnen 
manoeuvreren. We weten dat herstel van de markt-
balans niet veel langer kán uitblijven, maar 
niemand weet wanneer het herstel werkelijk inzet.

Tot het momentum zich aandient, blijft het de 
vraag of rederijen in staat zullen zijn hun schepen 
ook in deze laatste fase van de crisis in de vaart te 
houden. Reserves zijn uitgeput, middelen om 
schepen nog eens te ondersteunen, zijn nauwelijks 
voorhanden. Op de solidariteit van investeerders 
is een meer dan gemiddeld beroep gedaan. 
Financiële instellingen zijn primair bezig met de 
vraag hoe ze hun eigen balans op orde krijgen. 
Pregnant voorbeeld: de terugtrekkende beweging 
uit de markt voor scheepsfinancieringen door de 
Duitse Commerzbank.

De koerswijziging van de Commerzbank leidde tot 
een unicum: de gelegenheid om lopende hypo-
theken op twee door Commerzbank gefinancierde 
schepen tegen bijzondere voorwaarden af te kopen. 
Onze rederijgroep heeft hierop geanticipeerd 
door m.s. Evidence en m.s. Evolution Obligaties 
uit te geven en daarmee een dreiging om te zetten 
in een investeringskans. 

Investeerders hebben deze kans opgepakt. Zowel 
vennootrelaties als nieuwe investeerders hebben de 
obligaties goed ontvangen. Begin 2014 mochten 
we vaststellen dat het streefbedrag van € 5 miljoen 
gerealiseerd was. De wenselijke, door omstandig-
heden ingegeven transactie kon plaatsvinden. 
Resultaat: voor onze containerfeeder schepen 
Evidence en Evolution zijn nieuwe financiële 
kaders gecreëerd om ook deze nadagen van de 
crisis te overleven.

Of dat voor alle schepen gaat gelden, is de vraag. 
In JR Shipping Anno Nu 2013 noteerden wij al dat 
de scheidslijn tussen ‘redbaar’ en ‘niet redbaar’ ook 
in 2014 uiterst dun zou zijn. Een andere conclusie 
was niet mogelijk, nadat we moesten toezien hoe 
onze scheepvaartmarkten na een fase van voor-
zichtig herstel in de eerste helft van 2013, opnieuw 
stagneerden en zelfs terugliepen.

Twee kwartalen verder moeten we vaststellen dat 
de situatie eerder is verslechterd dan verbeterd. 
Met de zomerperiode in aantocht, een periode 
waarin activiteiten binnen de scheepvaartindustrie 
per definitie op een laag pitje staan, moeten we 
leven met de realiteit dat we niet kunnen uitsluiten 
dat enkele schepen alsnog in de gevarenzone 
terecht zullen komen als het marktsentiment niet 
snel verandert. In deze editie van JR Shipping 
Actueel lichten we de marktontwikkelingen in het 
verlengde van ons jaarverslag nog eens toe.

Hoewel de situatie voor ons rederijbedrijf verre 
van rooskleurig is, zien we lichtpunten. Met name 
het vertrouwen van onze investeerders sterkt ons 
in de overtuiging dat onze beleidskeuzes een breed 
draagvlak genieten. Dit vertrouwen, de kurk waar-
op onze onderneming drijft, spreekt onder meer 
uit de eerder genoemde succesvolle emissie van 
m.s. Evidence en m.s. Evidence Obligaties, maar 
ook uit de grote belangstelling voor onze JR 
Shipping Obligaties, uitgegeven in de eerste helft 
van 2013.

Vanuit een ondernemingsfase van ‘erop of eronder’, 
bevechten wij onze positie binnen het drastisch 
veranderde landschap van de scheepvaartindustrie. 
Gerenommeerde partijen zijn weggevallen of 
hebben zich tot andere markten bekeerd. Eigen-
domsverhoudingen zijn door elkaar geschud, 
door oude, ‘historische’ zekerheden is een streep 
gehaald. De episode van rangschikken en 
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consolideren is in feite nog maar net begonnen. 
Er zullen nog veel saneringen, fusies en overnames 
volgen. Daarnaast zullen nieuwe samenwerkings-
vormen en marktkansen ontstaan.

Eén van die nieuwe kansen hebben we tijdens de 
crisis al naar ons toe weten te trekken. In het kader 
van ons diversificatiebeleid, hebben we in 2010 
een serieuze studie uitgevoerd naar mogelijkheden 
binnen de groeimarkt voor duurzame offshore 
windenergie, een nichemarkt die een periode van 
volwassenwording en expansie beleeft. Uit deze 
studie is een aantoonbare behoefte gebleken aan 
een specifiek type offshore service schepen. Als 
ondernemers hebben we deze trend omgezet in 
daden, met de oprichting van SeaZip Offshore 
Service BV en de samenwerking met Damen 
Shipyards die heeft geresulteerd in de exploitatie 
van de SeaZip 1 en SeaZip 2. 

Beide offshore service schepen zijn in 2013 in de 
vaart genomen en kenden een goede exploitatie-
start. Hun prestaties op volle zee zijn niet onop-
gemerkt gebleven. Sinds begin dit jaar zijn SeaZip 1 
en SeaZip 2 voor ongekend lange tijd en tegen 
goede dagtarieven verhuurd aan concerns die een 
voortrekkersrol vervullen in de sterk groeiende 
duurzame energiesector. Dit is heuglijk nieuws 
in een nog steeds uitdagende ondernemingsfase. 
Daarom sluiten we deze JR Shipping Actueel af 
met dit goede nieuws in de bijbehorende 
marktcontext.

Jan Reier Arends
Sander Schakelaar
Directie rederijgroep JR Shipping BV



Hoe lang deze situatie aanhoudt en is vol te 
houden, laat zich onmogelijk voorspellen. Wat zich 
wel laat voorspellen, is dat meerdere schepen op-
nieuw in de gevarenzone terecht zullen komen 
indien niet op zeer korte termijn verandering 
intreedt. In JR Shipping Anno Nu 2013 gaven we 
al aan dat ‘enig tariefherstel in 2014 en versterking 
van de verbeteringstrend in 2015 absolute voor-
waarden waren om de perspectieven die met 
diverse ondersteunings- en overbruggingsmaat-
regelen voor de ‘redbare’ schepen zijn gecreëerd 
ook werkelijk te verwezenlijken’. Met als onver-
mijdelijke toevoeging dat de scheidslijn tussen 
‘redbaar’ en ‘niet redbaar’ ook in 2014 buitenge-
woon dun zal zijn. Helaas blijkt deze constatering 
halverwege 2014 pijnlijk juist te zijn. 

Als rederij blijven wij ons tot het uiterste inspannen 
om onze containerfeeder schepen in de vaart en 
zichtbaar te houden, óók als we daar geen andere 
keuze bij hebben dan tarieven en voorwaarden te 
accepteren, die de verwarring belichamen waarin 
de scheepvaartindustrie verkeert. We hebben alles 
op alles gezet om onze ‘redbare’ schepen door de 
diepe crisis te loodsen. We blijven tot het uiterste 
strijdlustig om ook deze nadagen van de crisis te 
overleven en definitief verlies van geïnvesteerd 
vermogen in containerfeeder schepen te voor-
komen. Mochten daar onconventionele maat-
regelen voor getroffen moeten worden, dan zullen 
we daar tijdig mee beginnen, áltijd in nauwe 
samenspraak met onze vennootrelaties.

Markt voor multipurpose schepen 
redelijk stabiel 
Op de markt voor multipurpose schepen lijkt het 
tariefherstel dat in 2013 is ingezet iets toe te nemen. 
Multipurpose schepen van de klasse die JR 
Shipping in de vaart heeft, schepen met een 
draagvermogen van circa 5.000 ton, genereren in 

Hieruit blijkt eens te meer hoe kwetsbaar het 
wereldwijde economische evenwicht in deze 
‘nadagen’ van de crisis nog is. Herstel komt maar 
langzaam op gang, om van ‘groei’ nog maar hele-
maal niet te spreken. De wereld lijkt te verkeren 
in een interbellum tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ 
economische orde en lijkt daar nog niet goed zijn 
weg in te vinden. Deze onzekerheid houdt de 
internationale scheepvaartmarkten in zijn greep. 
De verslechtering die eind 2013 optrad binnen de 
markt voor containerfeeder schepen, kon in 2014 
niet worden gekeerd.

De balans na het eerste halfjaar van 2014 is weinig 
rooskleurig. Het activiteitenniveau op de markt 
voor containerfeeder schepen is alarmerend laag. 
Met de per definitie stille zomerperiode voor de 
boeg, zien we de activiteiten zelfs afnemen. Sinds 
eind juni 2014 liggen ongeveer 30 Europese 
containerfeeder schepen zonder emplooi stil. De 
impact op het werkkapitaal van deze schepen en op 
de reserves en veerkracht van de diverse exploitatie-
maatschappijen is dramatisch. Charteraars tonen 
geen compassie. Het besef dat behoud van de nu 
nog beschikbare Europese containerfeeder vloot 
op langere termijn voor alle partijen van vitaal 
belang is, lijkt ver te zoeken. De duimschroeven 
worden tijdens charteronderhandelingen verder 
aangedraaid.
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Ligt de crisis achter ons? Als de scheepvaartindustrie daar de meest aangewezen graadmeter 
voor zou zijn, luidt het antwoord nee. De crisis kent een nasleep die nog veel schade lijkt aan 
te richten. Na een korte periode van licht herstel, de eerste helft van 2013, pakken zich weer 
donkere wolken samen boven de scheepvaartmarkten die JR Shipping bedient. De situatie op de 
markt voor containerfeeder schepen is per half 2014 ronduit dramatisch. De markt voor multi-
purpose schepen lijkt wel voorzichtig op te veren, maar biedt nog niet die tarieven die onder 
‘normale omstandigheden’ acceptabel zouden zijn. Momenteel de enige gunstige uitzondering 
is de nichemarkt voor service schepen ten behoeve van aanleg en onderhoud van offshore 
windmolenparken. Hier heerst een eigen dynamiek, waarop de crisis geen invloed heeft. In deze 
JR Shipping Actueel zetten we de diverse marktontwikkelingen in hun actuele context.

Containerfeeder markt: terugval na 
korte periode van herstel
De markt voor containerfeeder schepen heeft een 
lange weg te gaan voor er sprake zal zijn van een 
werkbare balans. De crisis heeft een ravage aan-
gericht. De consensus is dat herstel, hoe licht ook, 
niet langer kán uitblijven. Wereldwijde economi-
sche trends wijzen daarop en de vlootsanering die 
zich als gevolg van de crisis heeft voltrokken, moet 
haast wel leiden tot beter evenwicht in vraag en 
aanbod. De cruciale vraag blijft: wannéér treedt 
het te verwachten herstel werkelijk en structureel 
in? Op dit moment is nog geen verbetering 
zichtbaar.

In 2013 leek het even de goede kant uit te gaan. 
Het jaar begon met een licht herstellende markt. 
De transportvraag nam licht toe, de onderhan-
delingspositie van scheepseigenaren verbeterde. 
Sinds lange tijd lieten de tarieven voor met name 
de grotere containerfeeder schepen een stijgende 
trend zien, zij het nog zeer bescheiden. Voor enkele 
schepen uit de vloot van JR Shipping konden 
relatief goede contracten worden afgesloten, waar-
bij dient te worden opgemerkt dat de gerealiseerde 
tarieven nog steeds dramatisch ver onder het 
historisch gemiddelde lagen. In de tweede helft van 
2013 trad stagnatie in. Het jaar moest zelfs worden 
afgesloten met een lichte teruggang.

HERSTEL BLIJFT UIT oP MEESTE SCHEEPVAARTMARKTEN
Markt voor offshore service schepen kent eigen dynamiek
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de eerste maanden van 2014 op de ‘spotmarkt’ 
dagtarieven van gemiddeld € 3.100,- tegen 
€ 2.950,- in 2013. Deze stijging is gunstig, maar 
nog te beperkt om van serieus herstel te spreken. 
De opbrengsten liggen nog altijd circa 30% onder 
het tariefniveau dat bij gemiddelde economische 
omstandigheden haalbaar wordt geacht.

Dat de markt voor multipurpose schepen een 
redelijk stabiel beeld laat zien, ligt besloten in de 
marktsituatie van voor de crisis. In tegenstelling 
tot de markt voor containerfeeder schepen, kende 
de markt voor multipurpose schepen rond het uit-
breken van de crisis geen overcapaciteit. In tegen-
deel, er was zelfs sprake van een zekere schaarste. 
De multipurpose vaart werd bij het uitbreken van 
de crisis dan ook minder diep geraakt dan andere 
scheepvaartmarkten. Pas in latere instantie namen 
de activiteiten snel af en maakten de tarieven een 
steile daling door tot circa 40% onder het gebrui-
kelijke meerjarige gemiddelde niveau. In 2010 
trad herstel in, maar in 2011 gingen de tarieven 
opnieuw als gevolg van de dubbele dip onderuit. 
Tot 2013 werden tarieven gerealiseerd van circa 
35% onder het gebruikelijke niveau. In 2013 zijn 
de gemiddelde tarieven met een kleine 5% 
verbeterd, maar de stijging lijkt niet of nauwelijks 
door te zetten. Overigens hebben de multipurpose 
schepen van JR Shipping, afgezet tegen de bench-
mark van 2013, bovengemiddeld gepresteerd. 
Dit is vooral toe te schrijven aan de kenmerkende 
brandstofefficiency van de schepen die in de nabije 
toekomst voor bevrachters een beslissende rol 
zal spelen.

De terugkeer naar de multipurpose markt, de 
markt waarop de rederij precies twintig jaar 
geleden met een bescheiden vloot begonnen is, is 
onderdeel van het huidige diversificatiebeleid 

van de rederij. Binnen dit beleid wil de rederij de 
multipurpose markt bedienen met eigen schepen, 
maar ook met gespecialiseerde scheepsmanage-
ment diensten aan derden. Gezien de enorme 
verschuivingen die binnen de scheepvaartindustrie 
plaatsvinden, neemt de behoefte aan dergelijke 
dienstverlening toe. De huidige omvang en 
expertise van de walorganisatie van JR Shipping 
is van dien aard, dat dienstverlening aan derden 
naadloos in de dagelijkse rederijpraktijk kan 
worden ingepast.

Markt voor offshore service schepen in 
meerdere opzichten duurzaam 
Voorafgaand aan het uitzetten van haar definitieve 
diversificatiekoers, heeft rederijgroep JR Shipping 
meerdere scheepvaartmarkten doorgelicht op 
mogelijke toekomstperspectieven. Een eerste 

analyse van de opkomende markt voor gespecia-
liseerde offshore service schepen ter ondersteuning 
van aanleg en onderhoud van windmolenparken, 
gaf aanleiding tot nader onderzoek naar de kansen 
en risico’s van deze nichemarkt. Dit gespeciali-
seerde onderzoek bood voldoende grond om 
daadwerkelijk stappen te zetten op deze markt.

Om deze nichemarkt op maat te kunnen bedienen, 
heeft de rederij besloten tot de oprichting van 
SeaZip Offshore Service BV. Eind 2012 heeft de 
rederijgroep twee offshore service schepen in de 
vaart gebracht, de SeaZip 1 en SeaZip 2. Het zijn 
robuuste, snelle en optimaal wendbare catamarans 
die zijn ontwikkeld met het oog op diverse trends 
binnen de groeimarkt voor windmolenparken op 
zee. Eén van die trends is dat voor de ontwikkeling 
en aanleg van grootschalige parken in toenemende
mate wordt gekeken naar locaties die ver uit de 
kust liggen, op volle zee. Met als logische conse-
quentie: een snel toenemende behoefte aan een 
nieuwe generatie service en accommodatie schepen 
die aan zeer specifieke prestatie- en veiligheidseisen 
voldoen.

Kansrijke nichemarkt
SeaZip 1 en SeaZip 2 bieden de eigenschappen en 
kwaliteiten die bij de aanleg en onderhoud van 
windmolenparken onder uitdagende klimatolo-
gische en oceanologische omstandigheden vereist 
zijn. In 2013 hebben beide schepen een voort-
varende start gemaakt bij opleveringswerkzaam-
heden van grotere windmolenparken. Recentelijk 
zijn beide schepen onder bijzondere voorwaarden 
binnen langlopende contracten verhuurd aan 
gerenommeerde marktpartijen. Gezien de goede 
signalen uit de markt, oriënteert de rederijgroep 
zich momenteel op mogelijkheden tot vlootuit-
breiding. Dit kan nieuwe investeringskansen met 
zich meebrengen in de vorm van inzichtelijke en 
kleinschalige projecten, gefocust op de groeimarkt 
voor duurzame offshore windenergie. Hierop 
vooruitlopend, biedt deze editie van JR Shipping 
Actueel een update van de huidige ontwikkelingen 
op deze kansrijke nichemarkt.
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SCHEEPVAART EN oFFSHoRE WINDENERGIE:
EEN KANSRIJKE CoMBINATIE
Markt voor offshore service schepen zit in stroomversnelling
Begin 2014 is de rederijgroep erin geslaagd voor haar offshore service schepen SeaZip 1 en 
SeaZip 2 rendabele, langlopende charterovereenkomsten af te sluiten. Beide schepen draaien 
intussen op volle toeren mee bij de aanleg van grootschalige windmolenparken op de Noord-
zee. Vervolgcontracten zijn te voorzien. Uit deze succesvolle praktijk blijkt dat de nichemarkt 
voor gespecialiseerde service schepen met de focus op offshore windmolenparken zijn eigen 
dynamiek kent. De offshore windmolenindustrie gaat een fase van volwassenheid in. Na een 
periode van vertraging als gevolg van netwerkvraagstukken, neemt de uitvoering van ambitieuze 
plannen nu een vlucht. De markt voor offshore service schepen komt in een stroomversnelling.

Alle autoriteiten in deze bij uitstek innovatieve en 
internationale markt zijn het over één ding eens: 
na een zekere aanloopperiode, zullen activiteiten 
met betrekking tot ontwikkeling, aanleg en onder-
houd van windmolenparken op zee de komende 
jaren sterk toenemen. Deze tendens is nú al van 
gunstige invloed op de vraag naar gespecialiseerde 
offshore service schepen. Voor alle service schepen 
die per begin 2014 beschikbaar waren, zijn de 
charteractiviteiten toegenomen. De aandacht gaat 
in het bijzonder uit naar grotere, duurzaam inzet-
bare service schepen. Vooral voor schepen vanaf 
20 meter die varen onder klasse, zijn de exploitatie-
vooruitzichten goed. Dit blijkt ook uit de hoge 
kwaliteit van de chartercontracten die onlangs zijn 
afgesloten voor de SeaZip 1 en SeaZip 2, de eerste 
offshore service schepen die rederijgroep JR 
Shipping in de vaart heeft.

Langlopende contracten, goede tarieven
SeaZip 1 vaart voor een periode van 12 maanden 
voor het Duitse energiebedrijf RWE, dat in de 
Duitse Bocht een windmolenpark realiseert (Nord-
see Ost) dat met 48 windmolens een capaciteit van 
295 MW gaat leveren. De werkzaamheden, waar 
diverse Nederlandse bedrijven bij betrokken zijn, 
zijn begin 2014 van start gegaan. SeaZip 1 realiseert 
binnen dit langlopende contract, waarbij het schip 
12 uur per dag wordt ingezet, een chartertarief 
van € 3.550,- per dag. 

SeaZip 2 vaart van maart 2014 tot begin augustus 
2014 voor een dagtarief van € 3.600,- voor de 
Zweedse energiemaatschappij Vattenfall die werkt 
aan het DansTysk offshore windmolenpark. Dit 
Zweeds/Duitse project gaat voorzien in 80 wind-
molens die aan 400.000 huishoudens groene 
stroom gaan leveren. SeaZip 2 wordt tijdens de 
aanlegwerkzaamheden 12 uur per dag ingezet. 
De kans is groot dat de SeaZip 2 gedeeltelijk ook 
24 uurs diensten gaat varen, waarvoor een dag-
tarief van € 4.550,- overeengekomen is. Na afloop 
van het chartercontract met Vattenfall, wordt 
SeaZip 2 tot eind maart 2015 gehuurd door RWE. 

Daarmee is de unieke situatie ontstaan dat zowel 
SeaZip 1 als SeaZip 2 voor 12 achtereenvolgende 
maanden vercharterd zijn, met de zekerheid dat 
ze ook in de komende winterperiode ingezet 
zullen worden - een periode die traditioneel een 

teruggang in activiteiten kent in de industrie voor 
offshore windmolenparken. Het is gebruikelijk dat 
de meeste service schepen gedurende de winter-
maanden stil liggen.

De markt in breder perspectief
De actuele belangstelling voor moderne service 
schepen als SeaZip 1 en 2 geeft aan dat de markt 
voor offshore windenergie een periode van ver-
snelling tegemoet gaat. Hierbij neemt de behoefte 
aan scheepscapaciteit en gespecialiseerde dienst-
verlening toe. De markt voor offshore windenergie 
is een markt met een onmiskenbaar eigen 
dynamiek, gezien de grote hoeveelheid complexe 
factoren die op de voortgang van projecten van 
invloed is - politieke besluitvorming, technologi-
sche innovatie, internationale samenwerkings-
verbanden en de voor deze markt zeer specifieke 
subsidie- en financieringsstructuren. Feit is echter 
dat er een groot aantal grootschalige projecten op 
stapel staat, die de komende jaren tot uitvoering 
zullen worden gebracht. Niet alleen ontwikkel- en 
aanlegwerkzaamheden nemen tastbaar toe. In de 
loop van 2014 wordt bovendien een aantal wind-
molenparken die nu in aanbouw zijn operationeel, 
wat van positieve invloed zal zijn op de vraag naar 
service schepen. Marktspecialisten hebben ver-
wachtingen uitgesproken over het verloop van de 
vraagontwikkeling naar service schepen. De 
onderstaande tabel geeft de prognoses weer.

De toenemende vraag laat zich allereerst herleiden 
naar de toename in de ontwikkeling en realisatie 
van veelal grootschalige windmolenparken op de 
Noordzee, waarmee Noord-Europa serieus bezig is 
om een substantieel deel van de nog altijd groei-
ende energiebehoefte in te vullen met hernieuw-
bare energie. Het maatschappelijke en politieke 
draagvlak hiervoor is groot, in Europees verband 
zijn ondubbelzinnige afspraken gemaakt. 

Gezien de klimatologische omstandigheden in 
Noord-Europa, ligt de nadruk op windenergie. 
De EEA (European Environment Agency) heeft in 
2009 een rapport uitgebracht, (Europe’s Onshore 
and Offshore Wind Energy Potential) waarin wordt 
aangenomen dat windenergie op termijn in de vol-
ledige Europese energiebehoefte kan gaan voorzien. 
Met de voortschrijdende technologische innovatie 
als aanjager, lijkt dit niet langer ondenkbaar. Op 
land zijn de afgelopen jaren al veel indrukwek-
kende windmolenparken gerealiseerd, die in 
belangrijke mate bijdragen aan de verduurzaming 
van de Noord-Europese energievoorziening. Met 
dat succes als stimulans, is nu alle aandacht gericht 
op de enorme potentie van offshore windmolen-
parken. De lat ligt hoog en de industrie schakelt 
door.

Prestaties en ambities
In januari 2014 heeft de EWEA (European Wind 
Energy Association) haar jaarrapportage uitge-
bracht, The European Offshore Wind Industry -
Key Trends and Statistics 2013. In de rapportage 
staan concrete prestaties en ambities opgesomd, 
die aangeven dat de industrie het stadium van 
vrijblijvendheid definitief voorbij is.
P In 2013 zijn 418 nieuwe offshore windmolens
  (totale capaciteit: 1,567 MW) aangesloten op  
 het pan-Europese netwerk, waarmee een  

Vraagontwikkeling naar offshore service schepen en prognose tot en met 2017

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
2006    2007    2008    2009    2010     2011     2012    2013    2014    2015    2016    2017  

Aantal werkende schepen  Aantal benodigde schepen



7

 toename is gerealiseerd van 34% ten opzichte  
 van 2012. In hetzelfde jaar zijn nog eens 522  
 windmolens geïnstalleerd, die binnen afzien-
 bare tijd op het netwerk zullen worden  
 aangesloten.
P In totaal zijn er per eind 2013 2.080 offshore  
 windmolens op het netwerk aangesloten van-
 uit 69 windmolenparken in 11 Europese  
 landen, samen goed voor een capaciteit van  
 6.562 MW. Het Verenigd Koninkrijk vertegen-
 woordigd met 56% het grootste marktaandeel,
  gevolgd door Denemarken met 19%  en  
 Duitsland met 8%.
P De markt is zijn experimentele fase definitief  
 voorbij en zit per eind 2013 in een fase van  
 professionalisering, verdere innovatie en  
 aanzienlijke expansie.
P In 2014 en 2015 zullen hoogstwaarschijnlijk  
 12 windmolenparken worden opgeleverd en  
 aangesloten op het netwerk, wat nog eens  
 2.879 MW aan capaciteit oplevert, en verdere
  groei van 43%.
P Er is consensus over de ontwikkeling van nog  
 veel meer grootschalige offshore windmolen-
 parken na 2015, die samen goed zijn voor een  
 capaciteit van 22.000 MW. Dat wordt dan een  
 capaciteitsvergroting van 233% ten opzichte  
 van wat er per eind 2015 gerealiseerd zal zijn.

Ver uit de kust
Uitvoering van het ambitieuze Europese program-
ma voor duurzame offshore windenergie, waar 
veel internationale samenwerkingsverbanden voor 
gesmeed zijn, leidt logischerwijs tot toename van 
de vraag naar service schepen. Die groeiende vraag 

gaat zich bovendien toespitsen op een ander type 
service schepen dan tot nu toe binnen de industrie 
gebruikelijk is. Er is namelijk een sterke trend om 
voor grootschalige windmolenparken locaties te 
kiezen die steeds verder uit de kust komen te liggen, 
bij grote zeediepten. In technologisch opzicht is 
in dit opzicht de afgelopen jaren buitengewoon 
veel vooruitgang geboekt. Op dit moment is het 
installatietechnisch al mogelijk om windmolen-
parken te situeren bij waterdieptes tot 35 meter. 
De grens ligt waarschijnlijk bij 60 meter diepte. 
De daarbij behorende omstandigheden op zee 
stimuleren de vraag naar een nieuwe generatie 
service schepen, in combinatie met meer hoog-
waardige maritieme dienstverlening. Nu al is zicht-
baar dat kleinere, minder zeewaardige schepen uit 
de markt worden ‘gedrukt’ en de vraag zich verlegt 
naar grotere, robuustere schepen, gebouwd onder 
een goede klasse, die volcontinue inzetbaar zijn 
en ook bij uitdagende omstandigheden operatio-
neel kunnen blijven.

Markt voor offshore service schepen
Wat betekent dit concreet voor de relatief jonge 
markt voor offshore service schepen? De vraag 
naar high-end service schepen neemt de komende 
jaren aanzienlijk toe. De huidige vlootomvang, 
berekend op circa 230 operationele schepen en 49 
schepen in aanbouw (niet-klasse schepen mee-
gerekend), biedt onvoldoende capaciteit om de 
groei van offshore windmolenparken in Noord-
Europa adequaat te ondersteunen. Er zal naar 
verwachting dan ook een tekort gaan ontstaan.
De vraag naar service schepen neemt de komende 
jaren explosief toe, nu de offshore windenergie-

sector aantoonbaar inzet op versnelling van ont-
wikkeling en realisatie op schaalvergroting. Er zijn 
met name goede exploitatiemogelijkheden voor 
grotere service schepen die voldoen aan de hoogste 
kwaliteits- en veiligheidsnormen om in alle vaar-
gebieden dienst te mogen doen. De vraag naar 
deze schepen wordt allereerst aangewakkerd door 
de huidige toename in ontwikkel- en installatie-
activiteiten. Vervolgens zal de vraag op niveau 
blijven door de onderhoudswerkzaamheden.

Nieuwe investeringskansen
De recentelijk afgesloten chartercontracten voor 
SeaZip 1en SeaZip 2, de eerste offshore service 
schepen die rederijgroep JR Shipping met succes in 
de vaart heeft gebracht, onderstrepen de gunstige 
markttendens. Het is vrij uniek dat schepen binnen 
deze dynamische industrie voor zo’n lange, aan-
eengesloten periode worden ingehuurd. Ook de 
tarieven liggen op een opmerkelijk hoog niveau, 
zeker als we de tarieven afzetten tegen het feit dat 
het om schepen gaat met een mild investerings-
niveau. Het momentum lijkt daar om activiteiten 
in de groeimarkt voor duurzame offshore wind-
energie uit te breiden en meer schepen in de vaart 
te brengen. Dit kan op korte termijn resulteren in 
nieuwe, interessante investeringskansen. Het zal 
dan gaan om relatief kleinschalige projecten met 
een gunstig rendement- en risicoprofiel. Vennoot-
relaties van rederijgroep JR Shipping ontvangen 
automatisch bericht zodra nieuwe investerings-
projecten zich aandienen. Ook zal in een vroeg 
stadium project- en marktinformatie te vinden 
zijn op www.jrshipinvestments.nl
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