
Het Bedelaarspad en de Laan van 
Wulven in beeld 
In de vier jaar dat ik bij de Oudheidskamer van de gemeente Houten heb gewerkt heb 
ik voor mijn privécollectie foto’s ingescand. Hierbij wil ik met u twee foto’s delen: van 
het Bedelaarspad en de Laan van Wulven. 

Bedelaarspad 
  

 

Foto: Topografische Verzameling gemeente Houten 
Dit is het Bedelaarspad (waar ik het op de website zoveel over heb). Op de 
achtergrond zie u het huis Houtveste aan de Utrechtseweg, nu geadresseerd aan de 
Romeinenpoort 1, gebouwd circa 1900. Waarop je dus nu uitkijkt is het huidige 
kruispunt Romeinpoort, Lupine-oord en de Herenweg. Het Bedelaarspad komt aan 
zijn naam omdat in de negentiende eeuw er aan de Utrechtseweg (Lupine-oord) een 
tolhuis stond waar tol betaald moest worden om Utrecht te bereiken. Forensen die 
geen geld hadden om aan de tol te voldoen gingen via dit pad naar de rijkere boeren 



die in de omgeving woonden om daar te bedelen, om toch aan geld te kunnen komen 
om verder te reizen. 
Het eerste gedeelte van het pad werd omstreeks 1978 geasfalteerd vanaf de 
Utrechtseweg tot aan de Van Tiellandtweg (Warinenpoort). Dit in het kader van de 
verbetering van de voormalige provinciale weg. Zo werd de directe aansluiting van het 
gemeentehuis De Grund op de Utrechtseweg afgesloten, om dus een nieuwe 
ontsluiting te maken via de nieuwe aangelegde weg, gelegen op het noordelijk 
gedeelte van het Bedelaarspad. 
Vanaf 1985-1986 werd dit stuk weg opgeheven en ging op in de bebouwing van de wijk 
Tiellandt, gedeelte De Poorten. De foto dateert van circa 1975. 
Een mooie foto van een niet meer bestaand pad.  

Laan van Wulven 
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Hier ziet u de Laan van Wulven in zijn volle glorie. De vroegst bekende vermelding 
van de laan is bekend uit het jaar 1734. De laan liep van de Utrechtseweg 
(Pelgrimsborch-Troubadoursborch) loodrecht naar de voormalige Wulfsedijk, recht op 



waar nu de kinderboerderij De Speelheuvel is gelegen aan de Keercamp. De Laan van 
Wulven is waarschijnlijk aangelegd om een korte verbinding te maken van boerderij 
Den Oord naar het land gelegen ten westen van de Wulfsedijk. Om voor de pachters 
of eigenaar van de boerderij een snellere verbinding te hebben met het land om deze 
te bewerken. 
De laan is verdwenen in de bebouwing van de wijk Wulven, gedeelte De Campen en 
was vanaf het jaar 1987 niet meer aanwezig in het landschap. 
De foto is in de periode 1980-1985 gemaakt. Links op de achtergrond ligt de wijk De 
Weerwolf, gedeelte De Gaarden, gebouwd eind jaren zeventig. De foto is genomen 
vanaf de Wulfsedijk, in oostelijke richting naar de Utrechtseweg gericht. 


