ALL EMANSVELDWEG
Naar het Allemansveld ook genaamd
de "Stadsveenkullen"

Arn old Fortuin
Liefst twee ANWB-routes leid en
over de Allema nd sveldweg: de
Kastelenroute Ijssel- Em s en de
Eschmarkerro u te. Die ve ldweg, van
de H ölt erh ofw eg naar de
Kn alhutrew eg, de weg van 'alleman',
dicht bij het Aamsveen , m o et du s wel
'iet s' hebben.
D at klop t. Zc laat, ik scha t over ee n
paar kilo me te r len gt e , de
lan delij kh eid van Twen te zie n en
doorsnijdt w eilanden en bospercelen.
Ee n enkele bo er der ij ge eft aan di e
landelijkheid een extra
dime nsie. Soms toetert
ee n haastige automobilist
j e bijna de sloot in .
Verder ligt het land er
ru stig bij; de m aïs is
bi nne n , h et zwa re bu iten w erk van de
bo er zit er bijn a o p.
Eens , en dat is al ee n ee uw of wa t
geleden , moet er tu rf gestoke n zijn in
he t gebie d. Niet voor niet s werd het
Alleman sveld ook aanged uid als
'Stadsveenkuilen' . E r bes taan , zo laat
Van Ooyik in zijn bo ek w erkj e ove r
straatna men van Ensc hede weten,
twee lezingen. In 1936 beslo ot de
Ensc he dese gemee nteraad de weg de
naam te geven van 'Alle mansveldweg'
met als ondertitel: 'Naar het
Allcma nsve ld, ook genaamd de
Stadsvec nk uilen' waa rdoor deze weg

lo opt'. T o en Ensche de in het begin
van de veertiende ee uw stadsrec h te n
ve rkreeg en uit het markeverband
werd uitgek o cht, kr eeg ze dit deel
van de ve engro nd to egew ezen,
be stemd als algemene veen plaats voor
haar inwoners . In 1904 sch reef
stadshisto ricus J.J. va n D einse , dat
prins M anrits de 'Hölterh of en
daarbij beh orende gro nden in
o kto be r 1597 scho nk aan de stad
Ensch ed e, die hij net had bevrijd. De
burgers va n Ensch ede zo ude n in het
'Allem ansveld' vrij turf m ogen steken.
Van Ooyik schrijft dat de
Alleman sveld w eg vroeger
(to t 1936) T w eed e
Lonnekerr ondw eg heette .
Van d e veen kuile n in het
Aam sve en en ook de daar
w ellicht ee ns ro nddo lende
'witte w ieven' zij n gee n zic h tba re
spo re n me er. W el weet de o udere
generat ie zich te her inner en dat er in
de veenplasse n die na de
tu rfontgraving ware n o ntstaan , tege n
gemeen telijke ve rbo de n in , werd
gezwom men . H et ve rhaal gaat dat
ee n overijverige politieman de
zwem lustige j eu gd ni et uit ee n plas
ko n kr ijge n en daarom m et de
kle di ng va n de j eu gd aan de haal
ging . Da t die in h un blootj e naa r h uis
moesten deerde hem niet. Of het de
jeugdige n zelf deer de ve rmeldt de
geschie de nis niet.
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