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Juridische gevolgen
is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gehucht Clachoire
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/13742) 
Deze bescherming is geldig sinds 24-07-1985

is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gehucht Clachoire, arbeiderswoningen en
herbergen (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/78069) 
Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010
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Provincie
West-Vlaanderen

Gemeente
Alveringem

Deelgemeente
Leisele

Straat
Lostraat

Locatie
Lostraat 9-10, 12-13, 14 (Alveringem)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
6 063m²

Fysieke status
Bewaard

Erfgoedwaarde
Aanwezig

Links
De Clachoire, Leisele | Aan het kruispunt van de Lostraat en… | Flickr
(https://www.flickr.com/photos/erfgoed/4598743665)

Typologie: arbeiderswoningen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/29), herbergen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/187), smidsen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/390), 
stallen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/411)  

Datering: eerste helft 19de eeuw (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1061), 
tweede helft 19de eeuw (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1064)  

Beschrijving
Gehucht zogenaamd "Clachoire". Losse groepering van arbeiderswoningen onder meer herberg en
voormalige herbergen, van één bouwlaag onder zadeldaken voornamelijk met nok parallel aan de
straat, doch in- en uitspringend ten opzichte van elkaar. Nummer 9 (eerste helft van de 19de
eeuw) met voortuintje. Nummer 10 (tweede helft van de 19de eeuw) met rechts smidse. Nummer
12, voormalige herberg volgens beschilderde puilijst, nummer 13 en haaks op straat gelegen huisje
(zonder nummer), met rechthoekige muuropeningen voorzien van kozijn; beluikte vensters; deur
met tweedelig bovenlicht.
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Nummer 7 (voorheen 7-8): twee gekoppelde, leegstaande en vervallen woningen met één bouwlaag
van respectievelijk vijf traveeën onder meer een staltravee links, en drie traveeën onder mank
zadeldak (nokken loodrecht en schuin ten opzichte van de straat, Vlaamse pannen), uit de eerste
helft van de 19de eeuw. Verankerde, witgekalkte en deels gecementeerde (rechts) baksteenbouw op
beschilderde plint. Rechthoekige muuropeningen met kozijn; meestal beluikte vensters. Getoogde
staldeur links. Haaks aanleunend bakhuis rechts tegen de achtergevel. Opgetekend in augustus
1977 en inmiddels deels afgebroken.

Bron     : DELEPIERE A.-M. & LION M. met medewerking van HUYS M. 1982: Inventaris van het
cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen
door de eeuwen heen in Vlaanderen 8n, Brussel - Gent. 
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi  
Datum  : 1982

Aanvullende informatie
De twee gekoppelde, leegstaande en vervallen woningen (huidig nummer 7) uit de eerste helft van
de 19de eeuw, zijn niet langer bewaard.

Google Maps, Streetview, Lostraat 7, Alveringem
(https://www.google.be/maps/@50.9771356,2.6174343,3a,75y,55.07h,90.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQd
SecZqGJAyxYv8QHPpNkA!2e0!7i13312!8i6656) [online] (geraadpleegd op 11 maart 2022).

Datum: 11-03-2022

Is deel van 
Lostraat (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/3699) 
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