
‘ANZAC Camp’ Bunkers & Chateau Segard
Ik had al vaak deze betonnen constructies vanaf de Ruuschaartstraat zien liggen, op 11 novem-
ber 2020 had ik de tijd om ze eens nader te gaan bekijken. De weide met de bunkers bleek heel 
goed toegankelijk vanaf de Pannenhuisstraat.

Wat opzoekwerk leert ons dat ze deel uitmaakten van ‘ANZAC Camp’, een tenten- en barakken-
kamp dat gelegen was vlakbij Chateau Segard. In de loop van de oorlog werd dit hele gebied 
gemilitariseerd en waren er tientallen dergelijke ‘kampen’. Dit kamp werd ‘ANZAC’ genaamd na 
het verblijf van Nieuw-Zeelandse troepen op deze plaats, in november 1917. 

Op de loopgraafkaart uit juli 1918 zien we een groot aantal ‘constructies’, en op een foto van op 
lage hoogte, november 1917, zien we inderdaad een enorm kamp. 

Tot in het voorjaar van 1918 lag deze plek bijna 4 kilometer vanaf de frontlijn, goed om reser-
vetroepen relatief veilig te herbergen. Na het Duitse voorjaarsoffensief kwam de frontlijn een 
heel stuk dichter te liggen, en werden deze 2 betonnen constructies gebouwd. (volgens inven-
taris.onroerenderfgoed.be) 

Het is duidelijk dat het beton tegen een gebogen golfplaat werd gegoten. 

Ik vond een hele reeks foto’s die verband houden met deze plaats : de ingekleurde foto toont 
een Nieuw-Zeelandse soldaat die zijn was doet in het kamp, in de achtergrond zien we ook 
een rij halfronde constructies (november 1917). In een volgende foto zien we dat deze barakken 
(‘Nissen Huts’) echter niet gebetonneerd waren en enkele tientallen cm van de grond stonden.
Dus het is inderdaad goed mogelijk dat alleen enkele bijkomende schuilplaatsen in de zomer 
van 1918 gebetonneerd werden.

Begin van de 20e eeuw stond hier vlakbij een prachtig kasteel, bewoond door de familie Se-
gard, een familie uit Roubaix die zijn fortuin maakte in de textiel-industrie. Zoals dit kasteel 
waren er trouwens vele in de streek, vóór de orkaan van de oorlog hier voorbijkwam… slechts 
enkele werden heropgebouwd.

Er bestaan een hele reeks foto’s van het kasteel in volle glorie… en de verwoesting in de oor-
logsjaren. Van het ‘Chateau Segard’ werden 2 pilaren gerecupereerd, die nu langs de oprijlaan 
van de boerderij staan, die precies op de locatie van het oude kasteel werd gebouwd.
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I had often seen these concrete constructions driving by the ‘Ruuschaart-street’, on Novem-
ber 11, 2020 I had the time to take a closer look. The meadow with the bunkers turned out to be 
very accessible from the ‘Pannenhuis-street’.

‘ANZAC Camp’ Bunkers & Chateau Segard



Some research tells us that they were part of “ANZAC Camp”, a tent and barracks camp that 
was located near ‘Chateau Segard’. Over the course of the war, this entire area was militarized 
and there were dozens of such camps. This camp was named “ANZAC” after the stay of New 
Zealand troops at this site in November 1917.

The July 1918 trench map shows a large number of “structures,” and a low-altitude aerial photo, 
November 1917, shows a huge camp indeed.

Until the spring of 1918, this place was almost 4 kilometers from the front line, good for harbo-
ring reserve troops relatively safely. After the German spring offensive, the front line became 
much closer, and these 2 concrete structures were built. (according to inventaris.onroeren-
derfgoed.be) It is clear that the concrete was cast against a curved corrugated iron.

I found a whole series of photos related to this place: the colored photo shows a New Zealand 
soldier doing his laundry in the camp, in the background we also see a row of semicircular 
constructions (November 1917). In the next photo we see that these barracks (“Nissen Huts”), 
however, were not concreted and were several tens of cm from the ground.
So it is indeed quite possible that only a few additional shelters were concreted in the summer 
of 1918.

At the beginning of the 20th century, a wonderful castle stood nearby, inhabited by the Segard 
family, a Roubaix family who made their fortunes in the textile industry. Like this castle, there 
were many in the area before the hurricane of war passed here… only a few were rebuilt.

There are a whole series of photos of the castle in all its glory… and the destruction during the 
war years. From the “Chateau Segard” 2 pillars were recovered, which now stand along the 
driveway of the farm, which was built exactly on the site of the old castle.
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