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Kinderhut 1
Biotoop Haren        Wij hutsen hier.

 

Voorwoord

Tijdens corona, toen de scholen gesloten waren, viel het ons 
op: kinderen in het openbare groen die bezig waren met het 
bouwen van een hut. In bomen, bosjes, coniferen, in de grond, 
onder bruggen...  Reina Jager maakte, met tips van kinderen, 
een serie foto’s van kinderhutten in haar woonomgeving Haren/
Groningen-Zuid. 

Mooi: hutten bouwen blijkt (nog steeds) een ‘oerbehoefte’. 
Als je goed kijkt zie je ze overal! 

Reina Jager & Mariken Schuur



Kinderhut 2
Troelstralaan Groningen

 

WIE

BOP is Reina Jager en Mariken Schuur. We zijn een onderzoeks- en 
communicatiebureau voor het onderwijs. BOP werkt voor scholen, 
schoolbesturen, gemeenten, educatieve uitgevers en andere aan 
onderwijs gerelateerde organisaties in Noordoost-Nederland. 
We ondersteunen op het gebied van onderzoek en advies,
projectmanagement, communicatiestrategie, en tekst en ontwerp.

WAT

ONDERZOEK EN ADVIES
We zijn gespecialiseerd in onderzoek en advies op het gebied van 
visieontwikkeling, imago, marktbehoeften, organisatie en effectiviteit. 

PROJECTMANAGEMENT
Zoek je een projectleider voor een onderwijs- of communicatie-
project? We pakken het graag op. Dat kan ook via detachering. 

COMMUNICATIESTRATEGIE
We helpen scholen bij hun positionering door het ontwikkelen van 
een uniek en onderscheidend profiel en het maken van een com-
municatieplan.

TEKST EN ONTWERP
Een brochure of website nodig? BOP schrijft de teksten en zorgt 
samen met vormgevers, fotografen en webbouwers voor de ontwik-
keling ervan.

www.boponderzoek.nl

Deze hut bestaat al heel erg lang. 

De hut heeft een tafel, stoelen en een uitkijkpost.

 



Kinderhut 2
Troelstralaan Groningen Kinderhut 3

Troelstralaan Groningen

 

Kinderhut 1
Biotoop Haren

 
Kinderhut 4
Ereprijsweg Haren

 

Kinderhut 5
Ereprijsweg Haren

 

Je kunt er aan meerdere kanten in.
De hut zit goed verstopt. 
We moeten naar huis.



Kinderhut 6
Thorbeckelaan Groningen

 

Kinderhut 7
Couperusstraat Groningen

 
Niet zelf gemaakt, maar een keer gevonden.

We hebben ook een badkamer.

Als je te groot bent voor de speeltuin, kun je nog in de hut spelen.

Je vindt de hut onder de hoge den, tegen de garageboxen.



De hut zit links tegen de kerk. Hij is er al heel lang. De heg was er eerst niet.

Hij is niet zo mooi meer. Er zijn wat takken af.

Kinderhut 8
Hoek Haydnlaan/Helperbrink Groningen

 



Kinderhut 9
Sweelincklaan Groningen

 Iedereen in de buurt mag er in spelen. Maar de hut moet worden afgebroken, omdat een 
meneer er last van heeft.

Je kunt vanaf de stoel door het raampje naar buiten kijken. 



Kinderhut 10
Burgemeester Boeremapark Haren 

In de rododendrons zitten allemaal toegangsgaten.

Je kunt er helemaal doorheen lopen. Soms moet je over takken klimmen. 



Ik speelde vroeger in deze hut.

Niemand die je ziet.

We spelen heel vaak op de bult naast de tennishal.

Het is geen hut maar een hol.

Kinderhut 11
Wierengaweg Haren

 

Kinderhut 12
Hoek Bolhuisteeg/Kerklaan Haren

 



Kinderhut 13
Tussen Bolhuissteeg en Kerklaan Haren

 

Kinderhut 14
Tussen Bolhuissteeg en Kerklaan Haren

 

Kinderhut 15
Kerklaan Haren

 

Er wordt door steeds andere kinderen aan gebouwd.

Ik ben m’n skatebord vergeten, die hangt hier nog.

Niet helemaal af.

Niet te zien vanaf de weg.



Kinderhut 16
Bolhuissteeg/Sijgerscampe Haren

 

Heb je m’n hut onder de brug al gezien?

We hadden er ook een touwladder neergehangen en planken neergelegd, maar dat was de 
volgende dag weer weg.

Jij mag er ook wel in komen hoor.



Hutten worden vaak door anderen kapot gemaakt. We maken nu een hut die niemand 
kan vinden. 

Kinderhut 17
Kerklaan Haren
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