De Slag der Zilveren Helmen vond plaats in Halen op 12 augustus 1914.
De Duitsers veroverden aan het begin van de Eerste Wereldoorlog de forten rond Luik. Als reactie hierop koos de Belgische legerleiding de Gete als natuurlijke verdedigingslijn om de opmars van de Duitsers in noordelijke richting te verhinderen. De Belgische
verdediging bestond uit ruiters van de Lansiers en Gidsen, een bataljon.

Ter herinnering aan al de gesneuvelden, zonder onderscheid van herkomst, godsdienst of taal, werd bij gelegenheid van de 75e herdenking in 1989 het Europees Kruis
opgericht.

Belgisch militair kerkhof, Liniestraat
De Zilveren Helmenroute (aangeduid met rode helmen) is een fiets/wandelroute met vertrek op de
Markt in Halen en is 10 km lang.

De Slagveldwandeling (aangeduid met blauwe helmen) loopt langs het slagveld en over de Mettenberg
en is 6,5 km lang.

Het vergulde ruiterstandbeeld
van Jules Jourdains, bij de kerk, Markt
Het standbeeld werd bij de 10-jarige herdenking van
de slag in 1924 onthuld door Koning Albert I. De kolom
vermeldt de namen van de Belgische regimenten die
meegevochten hebben tijdens de Slag van Halen. Het
initiatief voor het plaatsen van een oorlogsmonument
in Halen kwam van de Touring Club van België. De
Touring Club had geijverd voor de invoering van de
fiets in het Belgische leger en stond mee aan de oprichting van het regiment van de KarabiniersWielrijders die het Duitse leger sterk verzwakten tijdens het gevecht.

Veel straatnamen verwijzen naar de slag: de Zwarte
Duivelsstraat, Generaal de Wittestraat, Liniestraat,
Lansiersstraat, Gidsenstraat, Gemende Brigadestraat
en Kanonniersstraat.
Heldenkapel
Opgericht ter nagedachtenis van de gesneuvelden en
de oudstrijders van Halen van WOI en WOII, hoek
Zittaardstraat en de Kanonniersstraat. Links van de
kapel is er de herdenkingsplaat voor het 4e Lansiersregiment dat de omgeving van de Ijzerwinninghoeve
heeft verdedigd.

Limburg 1914—1918: Dit zijn wij.
44 Limburgse helmen, Betserbaan
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 Eerst Wereldoorlog in
Limburg.

Sint-Pieter-in-de-Bandenkerk, Markt
Tijdens de slag werd de kerktoren beschadigd door
kanonschoten. Op 18 augustus, bij de doortocht van
de Duitsers, werden de kerktoren en een dertigtal huizen in brand gestoken.

Bezoek vanaf de Markt ook de Getebrug met de gedenksteen die herinnert aan het eerste treffen tussen
de Karabiniers-Wielrijders en de Duitse troepen. Net
over de Gete bevindt zich links de voormalige brouwerij Wouters, waar de eerste Belgische verdedigingslijn
opgeteld stond. Aan de andere kant van de brug zijn
de resten te zien van een voormalige watermolen uit
de 17e eeuw. De watermolen werd aangepast in de
19e eeuw.

Daar de Belgen de zwaarste verliezen leden in de omgeving van Velpen werd er in 1915, nog tijdens WOI een militair kerkhof aangelegd. Er zijn 181 graven, waarvan 109
gesneuvelden bij de slag van Halen.
Naast het militair kerkhof staat de gedenkzuil van het 4de
en 24ste Linieregiment. Het monument werd onthuld in
1939.

Museum Slag der Zilveren Helmen, Rotemstraat
In het museum bevindt zich een verzameling van Belgische en Duitse uitrustingen van het begin van WO II, 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 Cisterciënzerinnenabdij van Mariënrode verwierf in
1420 een stuk grond om op het riviertje de Velpe een watermolen te bouwen. Uiteindelijk kwam de grote schilderachtige molen er pas eind 17e eeuw—begin 18e eeuw.
Het rad vangt het water op langs de onderkant en is dus
een onderslagrad. In 1920 werd in de molen nog 75.000
kg graan gemalen. Hij werd uitgebaat tot in 1961, maar
bezit nog alle rechten om opnieuw te malen.

Ijzerenwinninghoeve, Lansiersstraat
Gelegen aan de Ijzerenbeek heeft dit gebouw (begin
19e eeuw) een belangrijke rol gespeeld tijdens de
bloedige veldslag op 12 augustus 1914. Zij werd het
strategisch punt voor de Duitse aanvallen te paard
om zo de Belgische kanonnen die opgesteld stonden
op de Mettenberg uit te schakelen. De Belgische soldaten hadden zich verschanst in de bijgebouwen en
de struiken rond de hoeve. Zij weerstonden gedurende meer dan drie uur de charges van de Duitse
ruiterij. Aan de hoeve staat een herdenkingsplaat
voor het 4e Lansiersregiment.

Herdenkingskruis van het voormalige Duitse militaire kerkhof, bij de Ijzerenwinninghoeve
Hier werden na de slag 111 Duitse gesneuvelden begraven. Zij werden in 1956 overgebracht naar de
Duitse kerhoven in Vladslo en Langemark. De oorspronkelijke zuil met het ijzerkruis staat er nog.

Mettenberg
hoogte 55 m/ Hier stonden de Belgische kanonnen
opgesteld tijdens de slag van Halen. Bij de inname
van Halen door Duitse ruiters werden zij door deze
kanonnen beschoten.
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Loksbergen

Monument voor de Zwarte Duivels, Betserbaan
Deze holle weg had in 1914 een diepte van 4m. Tijdens
de slag van Halen was deze weg van strategisch belang. Aan de holle weg hadden de Duitse ruiters problemen om de steile hellingen af te komen en ze werden onder vuur genomen door de Zwarte Duivels, die
zich in de bosjes en struiken verschanst hadden. In
1976 werd het monument ingehuldigd ter ere van de
Karabiniers-Wielrijders voor hun verbeten tegenstand
tijdens het gevecht van 12 augustus 1914.

In de pastorij van Loksbergen werden tijdens de slag van
Halen de eerste zorgen toegediend aan de gekwetste Belgische soldaten door pastoor Cuppens (schrijver van het
gedicht “Slag der zilveren helmen”).
Gedenksteen voor het 5e regiment Lansiers, op de hoek
van de Zilveren Helmenstraat en de Lansiersstraat. In deze
omgeving brak dit regiment de stormaanval van de Duitse
ruiterij. Hier was tot in 1924 een klein kerkhof van gesneuvelde Belgische militairen. Nadien werden de lichamen
ondergebracht naar het Belgisch Militair kerkhof in Halen.
De gedenksteen dateert van 1934.
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