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Dit openluchtmuseum legt de werking uit van de manuele
stuwdam en leert je meer over het beroep van sluiswachter.
Vrije toegang het hele jaar door.

Tentoonstelling over de oude stuwdam van Hastière
Het interpretatiecentrum, bestaande uit didactische borden en
authentieke voorwerpen van dit oude bouwwerk, legt de werking uit
van de manuele stuwdam en wat het beroep van sluis- en
stuwdamwachter inhield voor de elektromechanische modernisatie.

De laatste stuwdam met naalden en kleppen
Dit waterbouwwerk, gebouwd in 1880, was in gebruik tot in 2001 in
de Haute-Meuse. Hij werd vervangen door een compleet
automatische stuwdam na de modernisering van de stuwdammen
van de Haute-Meuse.

De vistrap
De vistrap is een bouwsel dat de vissen helpt om verschillende
obstakels op de rivier, zoals stuwdammen, te overkomen. Ze bestaat
uit een serie bassins op verschillende hoogtes, net een soort ladder.
Dankzij dit systeem kunnen de vissen makkelijk rondzwemmen en
beter migreren, zoals de zalm.

Bezienswaardigheden
Terwijl je rondwandelt in de Maasstreek, bezoek dan ook
de #link[node|32023|villa 1900] van het gezellige dorp Waulsort,
bloeiende badstad aan het begin van de 20e eeuw, en steek de Maas
over op een bootje in het gezelschap van
de #link[node|36319|veerman van de rivier] om je wandeling verder
te zetten op de andere oever.

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
Verantwoordelijke uitgever:
Michel VANKEERBERGHEN, gedelegeerd bestuurder van Wallonië België Toerisme
(WBT vzw).
© Wallonië België Toerisme (WBT vzw).Avenue Comte de Smet de Nayer 145000
Namen+32 (0)2 504 02 11Online: www.walloniebelgietoerisme.beE-mail:
info@walloniebelgietoerisme.be
De inhoud in dit document werd met de grootste zorg samengesteld door Wallonië
België Toerisme (WBT vzw). De uitgever kan niet verantwoordelijk gehouden
worden voor mogelijke wijzigingen tussen de verzameling van de gegevens en de
weergave ervan in dit document.
Behoudens anderluidende verklaring behoort de informatie vermeld in dit
document toe aan Wallonië België Toerisme (WBT vzw).
Een voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor het gebruik of de
reproductie van deze informatie.
Wallonië België Toerisme behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor
op dit document.

