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Delft bouwt
door na debacle
met kwantum
Nederland loopt voorop inde
wereld indeontwikkeling vande
kwantumtechnologie.Maarmet
het intrekken vaneenbelang-
rijk onderzoek vanNederlands
belangrijkste kwantumonder-
zoeker, LeoKouwenhoven, loopt
die reputatiewel averij op.De
onzichtbaar kleinemajorana-
deeltjes, denieuwebouwstenen
waarmeede computer zijn super-
snelle rekenwerk zoudoen, ble-
ken tochniet te bestaan. Toch is
niet alles verloren.
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. Nederland loopt voor-
op in de wereld in de
ontwikkeling van de
kwantumtechnologie.. Maar met het intrek-
ken van een onderzoek
van Nederlands’ belang-
rijkste kwantumonder-
zoeker Leo Kouwenho-
ven loopt die reputatie
wel averij op.. Toch is niet alles verlo-
ren: Nederland heeft nog
steeds relatief veel start-
ups, die niet van de ont-
dekking van Kouwenho-
ven afhankelijk zijn.

T E C H E N M E D I A

Start-ups
bouwen hard
door ondanks
kwantum-
debacle Delft

V
oordebuitenwereld sloeghet
in als eenbom:dekwantum-
computer vandeTUDelft lijdt
schipbreuk.Deonzichtbaar
kleinemajoranadeeltjes, de
nieuwebouwstenenwaarmee

de computer zijn supersnelle rekenwerk
zoudoen, bleken tochniet te bestaan.De
‘ontdekking’ vanhet deeltje gold als eenbe-
langrijkedoorbraak indeontwikkeling van
kwantumcomputers.

‘Ik kreegmeteeneen telefoontje vande
bankendehuurbaas’, zegt Sal Bosman, ceo
enmedeoprichter vanDelft Circuits, een
kleinbedrijf dat kabelsmaakt voor kwantum-
computers. ‘Of het nogwel goedgaat.’

Maarbinnendekwantumwereld is het
business asusual.DeTUDelft loopt een
blauwoogop, sponsorMicrosoft heeft een
financiële tegenvaller,maar er zijnnog zoveel
andere soortenkwantumcomputers in aan-
bouw: vandeVS tot Japan, vanFinland tot,
wederom,deTUDelft. Enallemaal hebben
ze spullennodig: kabeltjes, koelapparatuur,
controlesystemen, software.

‘Er is zeker al ruimteomnugeld te ver-
dienen’, zegtRobert JanGalema van Inkef
Capital, eenNederlands fondsdat investeert
inhetBritse kwantumbedrijfQMT. ‘Maar als
langetermijninvesteerder zijnwij vooral geïn-
teresseerd inde fasewaarin goed functione-
rendekwantumcomputers realiteit zijn.’

ChristianSchaffner, kwantumonderzoeker
aandeUniversiteit vanAmsterdam, zegt ‘dat
hetnuechtgaatbeginnen’. ‘Kwantumcom-
putersbereikenbijnahetpuntdat zebepaal-
deproblemensneller oplossendandesnelste
gewonecomputers.Datmaakthetmakkelij-
keronsonderzoekaan te sluitenbij dewen-
senvansamenlevingenbedrijfsleven.’

‘Ditwordthet jaar vankwantum’, zegt ook
oud-investeerderTon van ’tNoordende.De
ader vanhet durfkapitaal klopt steeds snel-
ler, zoblijkt uit eendatabasediehij beheert
voorQuantumDelta, eenpool van vijf aca-
demische centra inNederland.Wereldwijd
kregenkwantumbedrijfjes sinds 2002 al
$1,3mrd.Bijnadehelft afgelopen jaar.

Nederland telt nu zeven jongebedrijven
die kwantumtechnologie ontwikkelen.Daar
is ruim€10,5mln ingeïnvesteerd (inclusief
een coronalening eneenEuropese subsidie).
Met die zeven staatNederlandwereldwijd op

De kwantumcomputer van de TU Delft sneefde
onlangs. Toch zijn de vele start-ups rond de
technologie vol vertrouwen over de toekomst.
Drie van hen aan het woord.

eengedeelde vijfdeplek, nadeVS,Canada,
Groot-Brittannië enFrankrijk. Sommigeheb-
benal omzet, zoals hetDelftseQblox: in zijn
eerste twee jaar bijna €1mln.Wereldwijd zijn
ernu167kwantumbedrijven.

Als het aanQuantumDelta ligt, teltNeder-
landover zes jaar zo’nhonderdkwantum-
bedrijfjes.Met die prognose is een subsidie
van€615mlnaangevraagdbij hetNationaal
Groeifonds vanEZenFinanciën. Volgensdi-
recteur FreekeHeijman vanQuantumDelta
levert dat bedrag een levensvatbaar ecosys-
teemop, datwerkt alsmagneet voor interna-
tionaal talent endurfkapitaal.Sa
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‘Ik zocht ietswat iedereennodig
heeft enniemandsexyvindt’

SalBosmanhad, voorhij
DelftCircuitsbegon,
goedgekekennaarde
‘gewone’ computerin

dustrie. Zoals erwerdgewerkt
aandebouwvaneenkwantum
computer, bijvoorbeeldopde
TUDelftwaarhij aanzijnpro
motiewerkte, leek innietsop
diehypergefragmenteerdeen
hyperefficiënte industrie, viel
hemop. ‘Tijdensmijnpromotie
namkwantuminDelft eenhoge
vlucht enalle groteAmerikaan
se techbedrijven sprongener
bovenop.Maarhet gingerook
nogmegaamateuristischaan
toe. Iedereenprobeert vanafnul
eenhele computer tebouwen,
wetenschappers staanzelf spul
len inelkaar te lassen.’

Niet logischvondBosman,die
werkteals industrieelontwerper
voorhijnatuurkundegingstu
deren. ‘Ikgeloofdus inspeciali
seren. Ikgingopzoeknaar iets

wat iedereennodigheeftennie
mandsexyvindt,wantdanhebje
demarktalleen.’

Bosmanzagopeendagzijn
professor een loeidurekoelkast
bestellenwaarkabelsbij zaten
diehij zelf ookal inelkaarhad
geknutseld—‘maardanveel
beter’—enwist: dit ismijn
bedrijfsmodel.

Demeestekwantumcom

puterswerkenmetqubitsdie
alleen functionerenbij tempe
raturenvlakbijhet absolutenul
punt van 273gradenCelsius.
Gewonekabelskunnendatniet
aan.Enbovendienmoetende
kabels voorkwantumcompu
ters eenextra trucjekunnen:wél
eensignaaldoorgeven,maar
nietdewarmte.

Inmiddels levertDelftCir
cuits kabels aanuniversiteiten,
nationalewetenschappelijke
institutenenbedrijvenoverde
helewereld.Erwerken22men
sen,hetbedrijfwordtnog vooral
gefinancierdmetonderzoeks
subsidies, leningenenparticu
liere investeerders.Deomzet zit
‘tussende€500.000en€1mln’.
Demarkt isnogklein,maardat
heeft ookzijn voordelen, zegt
Bosman. ‘Wekunnennogeen
beetjeoefenenen foutenmaken
zonderdatdatmeteenenorme
consequentiesheeft.’

Sal Bosman Delft Circuits

In het kort

Binnen de kwantumwereld
is het business as usual.
De TUDelft liep een blauw
oog op, maar er zijn nog
veel andere kwantum
computers in aanbouw.
ILLUSTRATIE: ISTOCK/STUDIOFD

‘Wij leverendeapparatuur
naast de ijskast’

Voor eenbedrijf als
Qblox, dat hoofdza
kelijk levert aande
bouwers vankwan

tumcomputers, brekengouden
tijdenaan. LooptdeDelftse
computermetmajoranadeel
tjes averij op?Concurrenten
genoeg. ‘De technologie voorde
kwantumwereldwordtwereld
wijd ontwikkeld’, zegt ceo en
oprichterNielsBultink. ‘Enniet
alleen voor computers,maar
ook voorhet kwantuminternet
endekwantumcommunicatie.’

Toeleveranciers van compu
terbouwershebben ruimekeu
ze, zoblijkt.De ene computer
gebruikt ‘supergeleidendedeel
tjes’ voor zijnberekeningen, de
ander ‘zwevende ionen’ of het
ietsminder exotischklinken
de silicium,waar ookdeklas
sieke computerchips van zijn
gemaakt.

Qbloxmaakt elektronica en

software,waarmee elektrische
signalenwordengestuurdnaar
kwantumchips in een ijskast
vanbijna 273C.

‘Wij leverende apparatuur
naast de ijskast’, zegtBultink.
‘Voor allerlei platforms.Onze
technologie is het geschiktst
voor dekwantumcomputers die
alwat verder zijndanhet experi
mentele stadium.’

HetDelftse bedrijfmaakte
in zijn eerste twee jaar bijna
€1mlnomzet, enheeft nu12
mensen indienst.Maar er
wordtflinkgeworven. Binnen
eenhalf jaarmoeten er twintig
mensenwerken.Het bedrijf
verkoopt aan computerbedrij
ven inEuropa, deVS, Japanen
Australië.Meestal universitei
ten,maar ookgrotebedrijven
en startups.

‘Wij staan er positief in’, zegt
de34jarigeBultink, die inDelft
promoveerdeopquantumcom-
puting. ‘Googleheeft in 2019al
het puntbereikt,waarophun
kwantumcomputer eenhande
ling sneller konuitvoerendan
de snelste klassieke computer.
Ombruikbareberekeningen
temaken, zal die computer vijf
tot tienkeer grotermoeten zijn.
Dat duurt nog tweeof drie jaar,
schat ik.Wij bouwen intussen
keiharddoor aanonsbedrijf.’

‘Wedachten,we
nemenhet
moeilijkstewat er is’

BennoBroerswerd
eigenlijk eenbeetje
kwantumondernemer
uit verveling.Hetwas

2016, toenhijmerktedatna
jarenals consultant—eerst
onder andere voordeBoston
ConsultingGroup, latermet
zijn eigenbedrijf—de intellec
tuele uitdaging erwel eenbeet
je vanafwas.

Omzichweer op te laden
namBroers elke vrijdag vrij om
zichweer in te lezen inhet vak
waarinhijwas afgestudeerd, de
kwantumnatuurkunde. ‘Ikwas
getriggerddoor artikelenover
LeoKouwenhoven.De compu
ter die tijdensmijn studie inde
jarennegentignogheel verweg
was, leek er toch te komen.’Hij
zag eenkans.

‘Ikwilde eerst dehardware
in,maar ik kwamer al snel
achter dat ikdanminstens
$100mlnmeemoest nemen.
Duswerdhet softwareontwik
keling.’ Broers verzamelde
zzp’ers (allemaal gepromoveer
de computerwetenschappers)
omzichheenen ze gingenpro
jectendoen. Focushadden ze
aanvankelijkniet. ‘Ik dacht: als
ik goedemensenheb, komen
de ideeën vanzelfwel.’

Qu&Coontwikkelt kwan
tumsoftware samenmetwe
tenschappers enbedrijvendie

een ideewillenkrijgen vanwat
eenkwantumcomputer straks
voor ze kandoen. Ze latenbe
rekeningen ziendiedeze su
percomputers straks veel snel
ler ennauwkeuriger kunnen
doen.Daarbijmaakthet niet
uitwelk typekwantumcompu
ter strakshet succesvolst zal
blijken: de software kanmet
elk typeuit de voeten.

Inmiddels is deorganisatie
professioneler enheeftQu&Co
wél een specialisatie: chemie
en vloeistofdynamica. ‘We
hebbennogeenpaar jaar te
overbruggen tot dekwantum
computer er echt is.Duswe
dachten:wenemenhetmoei
lijkstewat er is, danwetenwe
zeker dat erweinig concurren
tie zal zijn.’Met een vanhun
gepatenteerde algoritmeswil
het bedrijf bijvoorbeeldop
termijn simulaties kunnen
uitvoeren vandeprocessendie
plaatsvinden in eenbioreactor
bij deproductie van vaccins.

Het team isde afgelopen tijd
flinkgegroeid.Opdewebsite
staanklinkendenamenvan
klanten enpartners. EenAme
rikaanse investeerder stak af
gelopen zomer eenonbekend
bedrag inhet bedrijfje. Eenbe
langrijke zorgnu: ‘Niet tehard
groeien.’

“
‘Wehebbennog
eenpaar jaar te
overbruggen tot
dekwantumcom
puter er echt is’

Benno Broer Qu&Co

Niels Bultink Qblox
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