
TE KOOP 

Groninger boltjalk “Geziena” bouwjaar ca. 1913 met vaste ligplaats tegenover de 

Stadsschouwburg te Groningen 

    

    

       

Woonschip is als staal-ijzeren tjalkschip gebouwd in 1913 door scheepswerf Fikkers te Muntendam. Ze werd gedoopt als “Hoop 
op Welvaren”. Werd in 1928 voorzien van het brandmerk: 393 B. WINSCH. 1928 en heeft een waterverplaatsing van 63,220 m3. 
 
De laatste bewoner heeft het schip gekocht in 1979 en heeft het schip voorzien van een fraaie architectonisch verantwoorde en 
functionele opbouw. Daarbij is ook de indeling gewijzigd zodat een ruime en comfortabele woonruimte is ontstaan. 
 
Het schip heeft diverse dokbeurten gehad en is in 1998 voorzien van een nieuwe dubbele bodem van gestraald en gemenied 
plaatstaal met een dikte van 5 mm.  
Het is goed onderhouden en de buitenzijde is in 2013 geheel geschilderd. De binnenkant is geheel geschilderd in de kleur crème 
wit. Het is voorzien van een 3-cilinder dieselmotor, merk: Ruston met een vermogen van: 16,181 kW. De ze motor is recentelijk 
voorzien van een elektrische starter, maar heeft sinds de aankoop in 1979 niet meer gelopen. Wel zijn de draaiende delen 
geregeld getornd, zodat gezegd kan worden dat de motor niet vastzit.  

Omschrijving: 
Originele Groninger Tjalk met fraaie zeeg, afmetingen 21,12 x 4,12 meter. Gehele schip is betimmerd en voorzien van 
wandisolatie.  
Entree: met achteronder en originele bedden. Kombuis/keuken op de plaats van de roef met inbouwboiler, kooktoestel, 
koelkast, afzuigkap en aansluiting voor wasmachine. Voldoende opbergruimte en kapstok. 
Woonkamer: met aan beide zijden grote ramen met voldoende stahoogte, dit gedeelte heeft een mooie zeeg in het plafond.  
Slaapkamer: ruime slaapgelegenheid met bovenlicht en kleine patrijspoorten. 
Badkamer/douche/toilet: fraaie douche met vaste wastafel en doorpomptoilet. Het geheel is aangesloten op de riolering 
middels een vaste walaansluiting.  
Technische ruimte: voorzien van hoog rendement verwarmingsketel, bouwjaar 2008 t.b.v. centrale verwarming met 
warmwatervoorziening. Sanibroyeur voor pomptoilet, eenvoudig kan hier een normale waterspoeltoilet op worden aangesloten.  
Vooronder: met opbergruimte voor allerlei scheepsbenodigdheden, waaronder anker en kettingen e.d.    

Ligplaats: 
De “Geziena” heeft een vaste ligplaats tegenover de Stadsschouwburg in Groningen op loopafstand van het centrum van de stad 
met al zijn voorzieningen. Het is een prachtige plek om te wonen met een groot gevoel van vrijheid en veiligheid. Het schip is 
aangesloten op alle openbare nutsvoorzieningen met een vaste aansluiting in de kast op de wal.    

Verkoopprijs:  
Deze bedraagt inclusief overdraagbare ligplaats: € 117.500, - k.k.  

Inlichtingen en bezichtigingen: 
J.J. Dijkman, telefoonnummer: 0598 320073 Mobiel: 06 42670454 
 


