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Kurve Lichttechniek Waasland
(Roy Sax en Sophie Van Dun)

wereldspeler lichtarchitectuur
In deze rubriek kwamen al 2 Temsese bedrijven met internationale faam aan 
bod: De Meyer en Hubert De Backer. Hier volgt een derde: Kurve Licht-
techniek Waasland bvba (Frank Van Dyckelaan 1), specialist in lichtarchitec-
tuur.  

In 1988 belandde Roy Sax in de verlichtingswereld. Na diploma’s A2 Elektri-
citeit en A1 Microprocessoren en Teletechnieken ging hij aan de slag bij het 
toenmalige Kurve Lichttechniek Antwerpen. Vier jaar later participeerde hij 
met zijn echtgenote Sophie Van Dun in Kurves nieuwe zaak in Sint-Niklaas.

Terwijl Kurve Antwerpen, Brabant en Limburg op termijn werden overgeno-
men door elektrogroothandelszaken, bouwde Roy Sax zijn zaak steeds verder 
uit en specialiseerde hij zich in verlichting, lichtadvies en lichtarchitectuur. Na 
20 jaar barstte het bedrijf uit zijn voegen en verhuisde het naar een nieuw 
industrieel pand op De Zaat in Temse, voorzien van een ruime toonzaal en 
kantoren. Nicolas Sax, zoon van Roy en Sophie, stapte als tweede generatie 
mee in het familiebedrijf.

Inmiddels heeft Kurve een mondiale reputatie opgebouwd, geconcretiseerd 
in nationale en internationale projecten in USA, Japan, India, Rusland, UK, 
talrijke landen van de Europese Unie... Als Gebrevetteerde Hofleverancier 
van België levert het bedrijf sinds 1997 lichtadvies en staat het in voor leve-
ring van verlichting aan de Koninklijke Residenties. 
Roy Sax en Sophie Van Dun zetten met glans de roemrijke traditie van hun 
voorouders verder.

Ook voorouders schreven geschiedenis
De naam Sax is een begrip in de ballonwereld. Roys grootvader André stond 
in 1948 mee aan de wieg van de Bevrijdingsfeesten in Sint-Niklaas. Z’n zoon 
Jean, Roys vader, bouwde de feesten uit tot een internationaal evenement - 
hij introduceerde o.m. de speciale vormballons - en was de drijvende kracht 
achter Sint-Niklaas’ Europese ballonverzusteringen. Roys moeder, Jacque-
line Van Havere, is vereeuwigd in het Guinness Book of Records als eerste 
vrouwelijke warmeluchtballonpilote die solo het kanaal overvloog (Engeland 
- Frankrijk). Sinds 2005 wordt het ballonevenement tijdens de Vredesfeesten 
geleid door de derde en vierde generatie Sax: de familie van Roy en zijn zus 
Annette.

Sophie Van Dun stamt uit een dynastie van succesrijke ondernemers, in 
1872 begonnen met de Constructiewerkhuizen G. Verbruggen (Temse). 
Sophies overovergrootvader, Gustave Verbruggen, was de uitvinder van de 
eerste machines ter wereld voor het verwerken van handgesponnen paarden- 
en varkenshaar voor vullingen van zetels. Zijn zoon Guillielmus was de uit-
vinder van de eerste automatische spinmachines ter wereld voor paardenhaar. 
Hij leverde de machines in heel Europa. Tussen 1920 en 1930 telde het bedrijf 
tot 40 werknemers. Guillielmus’ dochter Marie-Louise trouwde met Frans 
Van Dun, die de ouderlijke zaak verder zette, opgevolgd door zijn zoon Guy. 
Hij schakelde in 1981 over op de productie van extrusiematrijzen. De kantoren 
waren oorspronkelijk gevestigd in de August Wautersstraat, de werkhuizen in 
de Boodtsstraat. In 1985 werd de onderneming geherlokaliseerd in de TTS-
zone (Jan De Malschelaan). O.l.v. Guy Van Dun en later zijn zoon Stefan werd 
het bedrijf wereldspeler in de constructie en vervaardiging van vlakke spuit-
koppen en co-extrusieonderdelen voor de kunststofindustrie. De Amerikaanse 
multinational Nordson Corporation kocht de firma in 2011 en heeft jammer 
genoeg - alle beloften ten spijt - zijn activiteiten verhuisd naar Duitsland.
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