
 

 

  

Geschiedenis 

De uit 1849 stammende Mellemolen of voorheen geheten als Polsslootmolen te Akkrum is een 

achtkante spinnekop; in Friesland komen nog maar vier molens voor met een dergelijke achtkante 

onderbouw. De molen bemaalde vroeger als Polsslootmolen de gelijknamige polder tot het 

waterschap in 1947 besloot het werktuig te vervangen door een elektrisch gemaal. Als door een 

wonder ontkwam de Polsslootmolen aan de slopershamer, al kon niet voorkomen worden dat de 

molen langzaam maar zeker ingebouwd raakte door de oprukkende bebouwing van met name het 

industrieterrein ten zuidwesten van Akkrum. Verplaatsing van de spinnekop bleek op een gegeven 

moment de enige mogelijke optie voor redding van deze bijzondere molen.  

De Polsslootmolen was één van de zes molens die eigendom zijn van de gemeente Boarnsterhim. 

Deze gemeente heeft in het verleden haar molenbezit niet goed beheerd, waardoor vijf van de zes 

molens dringend aan restauratie toe waren. Drie daarvan moeten bovendien in het kader van de 

ruilverkaveling verplaatst worden. 

Dankzij intensieve bemoeienis van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en De Hollandsche 

Molen is in het gebied de Molenstichting De Lege (Fries voor laag) Midden opgericht. De 

bedoeling is dat deze stichting - waarbinnen molenaar Rien van Schaijck de drijvende kracht is - 

het gemeentelijk molenbezit in eigendom gaat overnemen. De voormalige Polsslootmolen was als 

eerste voor herstel aan de beurt en de verplaatsings- en restauratieplannen zijn inmiddels 

uitgevoerd. Op de nieuwe plek is overeenstemming bereikt met een boer over de aankoop van 

grond en werden ook alle vergunningen verstrekt. 

In juni 2004 werd de maalvaardige molen op zijn nieuwe plek officieel als hulpgemaal in gebruik 

genomen. Tevens werd de naam veranderd in Mellemolen. 

De spinnenkoppen in Friesland worden ook wel boerenmolens genoemd, omdat ze gedraaid 

werden door de boeren die voor zichzelf en hun vee voor droge voeten moesten zorgen. 

Dit soort molens werden in de volksmond genoemd naar de voornaam van de boer/molenaar. In 

dit geval van de voormalige Polslootpoldermolen naar Melle. 

Nummer: 
Naam: 
Adres: 
Plaats: 
Provincie: 
Gemeente 
Type: 
Functie: 
Inrichting: 
Bouwjaar: 
Eigenaar: 
Vlucht: 
Vang: 
Wieksysteem: 
Kruiwerk: 
Capaciteit: 
 

792 (Fries Molenboek) 
Mellemolen / v.h. De Polslootpoldermolen 
Nije Skou 2 (aan Het Deel bij Nieuwe Schouw) 
8491 MT Akkrum 
Fryslân 
Heerenveen 
Spinnenkop 
Watermolen 
Vijzel 
1976 
Stichting Molens De Lege Midden 
14,08m 
Vlaamse blokvang, trekvang 
Oud-Hollands 
Zetelkruiwerk, kruirad 
236 liter per schroefomwenteling 
 
 


