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Startpunt: Markt Halen
Volg de opgegeven knooppunten van het fietsroutenetwerk Limburg.
Markt Halen
Naast de gerestaureerde gotische Sint-Pieter-in-debandenkerk staat een verguld ruiterbeeld ter herinnering aan de Slag der Zilveren Helmen.

De holle wegen van Loksbergen
Vanuit Loksbergen kan je een prachtige wandeling
maken door de diepste holle weg van Vlaanderen.
Streekmuseum De Reinvoart, Hagelandstraat
Het museum is gevestigd in een langgevelhoeve en
ingedeeld in een herberg, een school, een klompenmakerij, eetkamer en een slaapkamer. Het streekmuseum is geopend op zondag namiddag.
Museum Slag der Zilveren Helmen, Rotemstraat 14

Schulensmeer
Wandelingen door dit unieke natuurgebied met uitkijkpunt in het bezoekerscentrum ‘t Vloot.
Zelem
Bij knooppunt 315 rechtsaf slaan en doorrijden naar
het Dorpsplein met de monumentale SintLambertuskerk, de pastorie en muziekkiosk. Gezellig
terras bij Brasserie Huize Nassau. Van hieruit wandelingen naar de vallei van de Zwarte Beek en het kasteel van Lobos.

In het museum bevindt zich een verzameling van Belgische en Duitse uitrustingen van het begin van WOI,
waaronder de kleurrijke uniformen van het Belgische
leger en de blinkende zilveren helmen van het Duitse
leger. Een maquette toont het verloop van het gevecht.
Rotemse molen, Gidsenstraat
De schilderachtige watermolen werd gebouwd eind
17de eeuw. De onderslagmolen werd uitgebaat tot in
1961.

Het is het laatste grote gevecht geweest in WestEuropa op ruiterijdivisieniveau. Na afloop lag het
slagveld bezaaid met blinkende Duitse helmen; de
naam “Slag der Zilveren Helmen” is bedacht door
August Cuppens, de pastoor van Loksbergen.
Monument voor de Zwarte Duivels, Betserbaan
In 1976 werd het monument ingehuldigd ter ere
van de Karabiniers-Wielrijders voor hun verbeten
tegenstand tijdens het gevecht van 12 augustus
1914.
Belgisch militair kerkhof, Liniestraat
In 1915, nog tijdens WOI werd dit militair kerkhof
aangelegd. Er zijn 181 graven, waarvan 109 gesneuvelden van de slag van Halen. Naast het militair kerkhof staat de gedenkzuil van het 4de en de
24ste Liniregiment. Het monument werd onthuld
in 1939.
Limburg 1914-1918: Dit zijn wij, 44 Limburgse
helmen, Betserbaan

Sint-Jansbergklooster, Kolenbergstraat

Slag der Zilveren Helmen op 12 augustus 1914

Het voormalige kartuizersklooster werd gesticht in
1329. De huidige gebouwen dateren uit de 17de tot
19de eeuw. Midden in de boomgaard vind je de
Tutterkapel of kapelletje van O.L.V. ten Onrust.

De Duitsers veroverden aan het begin van de Eerste
Wereldoorlog de forten rond Luik.

Elke helm vertegenwoordigt één Limburgse gemeente en werd door plaatselijke kunstenaars,
verenigingen en scholen kunstzinnig bewerkt. De
44 helmen vormen nu een blijvend symbool voor
de Eerste Wereldoorlog in Limburg.

Als reactie hierop koos de Belgische legerleiding de
Gete als natuurlijke verdedigingslijn om de opmars van
de Duitsers in noordelijke richting te verhinderen.

Heldenkapel, hoek Zittaardstraat en Kannoniersstraat
De kapel werd opgericht ter nagedachtenis van
de gesneuvelden tijdens de oudstrijders van Halen van WOI en WOII.

