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NWA route 18 - De Quantum/Nanorevolutie 
 
Hoe zorgen we ervoor dat de Nederlandse economie concurrerend blijft? Hoe kan de gezondheidszorg, onder 
andere door gebruik te maken van biomarkers, meer gericht worden op de uniciteit van een persoon?  
Welke rol speelt de quantumfysica in macroscopische systemen en welke spectaculaire nieuwe verschijnselen 
en toepassingen worden mogelijk? Wat volgt op het elektronische siliciumtijdperk? Elke tumor is anders: hoe 
kunnen we de ziekte kanker goed genoeg begrijpen om een behandeling voor elke vorm ervan te kunnen 
ontwikkelen?  
Hoe garanderen we onze digitale veiligheid? Hoe kunnen we beter anticiperen op de invloed van nieuwe 
technologie op de mens en maatschappij, en de invloed van bestaande technologie beter begrijpen en 
beoordelen? Hoe optimaliseren we materialen voor opwekking, opslag en omzetting van energie? Kunnen we 
slimme materialen ontwerpen met nieuwe geavanceerde eigenschappen? Hoe ontwikkelen we minimaal-
invasieve technieken en interventies voor de diagnose, prognose en behandeling van patiënten? Wat gaan de 
quantumcomputer en het quantum internet voor ons betekenen?  
 
Vragen vanuit de nationale wetenschapsagenda die wij mede via deze quantum/nanorevolutie route willen 
adresseren, in de volste overtuiging dat beantwoording zal leiden tot het oplossen van maatschappelijke en 
industriële uitdagingen. We staan aan de vooravond van een nieuwe technologische en industriële revolutie 
die voortkomt uit de laatste ontwikkelingen in de quantum/nanotechnologie.  
 
Dankzij nanotechnologie zijn we vandaag de dag in staat materie op de schaal van individuele atomen en 
moleculen niet alleen te bestuderen, maar ook naar onze hand te zetten. Dit heeft technologische 
hoogstandjes mogelijk gemaakt, zoals de processoren in de nieuwste generatie smartphones, waarin de 

kleinste stroomdraadjes slechts enkele tientallen atomen breed zijn. Op deze schaal 
gaan de wetten van de quantummechanica bovendien een steeds belangrijkere rol 
spelen, met vreemde eigenschappen tot gevolg waardoor atomaire deeltjes 
“spookachtige” interacties op grote afstanden kunnen hebben, geteleporteerd 
kunnen worden, tegelijkertijd linksom als rechtsom kunnen draaien, en op meerdere  
plaatsen tegelijk kunnen zijn. Nano- en quantumtechnologie gaan hand in hand. 
Onze beheersing op de nanoschaal is inmiddels dusdanig vergevorderd dat we zulke 
quantumverschijnselen in experimenten kunnen testen, en zelfs kunnen gaan 
toepassen. In de komende decennia komt de quantum/nanotechnologie en met haar 

de samenleving dus in een nieuwe, revolutionaire fase. De nieuwe toepassingen van 
quantum/nanotechnologie kunnen en zullen de samenleving op een diep niveau gaan veranderen. Deze 
veranderingen spelen zich af op het gebied van ICT en softwareontwikkeling, materialen voor energie, 
medische diagnostiek en personal medicine, sensoren en nog veel meer. Soms zal de technologie zó radicaal 
nieuw zijn, zoals de quantumcomputer, dat we alle mogelijke toepassingen nu nog niet kunnen bedenken. 
 
Tegelijkertijd vragen een groot aantal maatschappelijke uitdagingen om een antwoord: goedkoop schoon 
water, voedselveiligheid, energievoorziening en –besparing, persoonlijke diagnostiek en slimme medicijnen, 
veiligheid, de exponentiele groei van telecommunicatie en verbondenheid. Bovendien zullen traditionele 
toepassingen tegen grenzen aanlopen. In de nano-elektronica bijvoorbeeld, zal de toonaangevende “wet van 
Moore” door de verworvenheden van de nanotechnologie nog enige tijd standhouden maar uiteindelijk tot 
een halt komen. Niet alleen leggen quantumverschijnselen steeds meer 
beperkingen op, maar de temperatuurhuishouding zal dan de beperkende 
factor worden voor verdergaande verkleining. Manieren om met minder 
energieverlies te rekenen zijn daarom essentieel. Aanpak van deze 
uitdagingen zal leiden tot een duurzamere, gezonde en veerkrachtige 
samenleving. Daarnaast biedt het een uitgelezen kans om te komen tot 
nieuwe economische bedrijvigheid. Om deze uitdagingen aan te gaan is een 
coherente en doortastende aanpak nodig. Omdat quantum/nanotechnologie 
zo'n grote impact op onze samenleving gaat krijgen, zal dit vakgebied 
bovendien steeds vaker de verbinding moeten zoeken met gedrags-, 
maatschappij-, voedings- en gezondheidswetenschappen. 
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Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie om in de komende decennia op wereldschaal verschil te 
maken op deze revolutie. Het Nederlandse onderzoek op het gebied van quantum ICT en nanotechnologie, 
inclusief nanobiofysica, nanomaterialen, nanofotonica en nanomedicine behoort tot de wereldtop. Deze 
positie heeft Nederland verworven door in een vroeg stadium te investeren in grote PPS programma's (zoals 
de FES-programma’s NanoNed en NanoNextNL, de Industrial Partnership Programma’s van FOM, STW en het 
BioMedical Materials topinstituut BMM). Dit heeft geleid tot een groot wetenschappelijk netwerk met 
uitstekende banden met de industrie. Hierdoor leidt het excellente fundamentele onderzoek binnen deze 
route regelmatig tot directe commerciële toepassingen. Nieuwe publiek-private onderzoeksinstituten als 
QuTech en ARCNL laten zien dat bedrijven bereid zijn fors te investeren in langlopend fundamenteel 
onderzoek in de quantum/nanotechnologie. Nederland blinkt ook uit in het onderzoek naar en maken van 
essentiële apparatuur voor het maken en meten van quantum/nanodevices, met enkele wereldleiders op dit 
gebied en een toenemend aantal start-ups. QuTech speelt een sleutelrol in het Quantum Flagship, dat recent 
door de EU is aangekondigd (omvang 1 miljard Euro). Het onderzoek bij ARCNL en ASML is essentieel voor de 
ontwikkeling van de volgende generaties smartphones en computerchips. De mondiale toppositie die 
Nederland inneemt op het gebied van nanotechnologie is mede te danken aan de onderlinge afspraken die zijn 
gemaakt over de infrastructuur. De erkenning in de roadmap voor nationale grootschalige faciliteiten heeft op 
het gebied van de nanotechnologie geresulteerd in NanoLabNL en daarmee het onderzoek en de efficiëntie 
daarvan een enorme impuls gegeven.  
 
Bij de totstandkoming van deze route zijn meerdere bijeenkomsten en workshops georganiseerd. Zij lieten 
zien hoezeer deze route kan leiden tot verschillende doorbraken: op het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) zijn enorme veranderingen te verwachten op het gebied van energie-
efficiëntie (onder andere door nieuwe materialen), vernieuwende vormen waarop computers werken 
(quantumcomputers en neuromorfische computers), en manieren waarop digitale gegevens beveiligd en 
beschermd verstuurd worden. Andere voorbeelden zijn sensoren met veel hogere gevoeligheid en specificiteit, 
toenemende integratie van digitale systemen (zoals computerchips) met biologische systemen en de 
geweldige toepassingen die dat biedt voor diagnose, preventie en behandeling van ziekten. Binnen deze route 
hebben wij drie gamechanges benoemd en uitgewerkt die bovengenoemde doorbraken kunnen realiseren en 
waar de NWA een belangrijke rol speelt door gezamenlijke programma's op te zetten waarin vakgebieden die 
nu nog onvoldoende samenwerken gezamenlijk een uitdaging aangaan.  
 

Quantum computing en het quantum internet 
Ongekende rekenkracht van quantumcomputers, met toepassingen in materiaal- en medicijnontwikkeling en 
fundamenteel veilige datacommunicatie  
 

 Quantum computing geeft toegang tot de ongekende rekenkracht om onder meer 
de eigenschappen van materialen, chemische processen, en geneesmiddelen te 
voorspellen en te verbeteren. Met de quantumcomputer zullen we de natuur in haar 
eigen taal aanspreken, de taal van de quantummechanica, en pas dan zullen we de 
rijkdom van de natuur volledig kunnen benutten. Als toevalstreffer hebben we de 
temperatuur van supergeleiders eind vorige eeuw honderd graden kunnen verhogen, 
maar we zitten nog steeds tweehonderd graden onder kamertemperatuur. Een 
quantumcomputer zou het toeval uit deze zoektocht halen door het gewenste 
materiaal voor ons uit te rekenen. Relatief eenvoudige quantumcomputers zouden 
gebruikt kunnen worden voor de berekening van kleinere moleculen, ten dienste van 
bijvoorbeeld milieuvriendelijkere kunstmest of kunstmatige fotosynthese. In de 

uitdagende weg naar de ontwikkeling van een quantumcomputer zullen andere (nieuwe) quantum 
technologieën verder ontwikkeld worden, met ook weer eigen bijzondere toepassingen. Om uiteindelijk tot 
een quantumcomputer te komen zijn onderzoeksgebieden zoals spintronica en fotonica essentieel, maar ook 
is veel nieuwe hardware- en fundamentele softwareontwikkeling hiervoor essentieel.  
Op weg naar de quantumcomputer komen we vele andere uitdagingen tegen zoals quantum sensoren met 
een revolutionaire gevoeligheid, quantum software en oplossingen voor veilige datacommunicatie. Door 
quantum computers met elkaar en met andere quantum systemen te verbinden ontstaat een quantum 
internet, met inherent veilige datacommunicatie en mogelijkheden om quantum verstrengeling te benutten 
voor zeer gevoelige en nauwkeurige netwerken van sensoren. Ook voor het quantum internet zal veel nieuwe 
software ontwikkeling nodig zijn. Omdat de quantummechanica zo ver afstaat van onze intuïtie, moet 
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bovendien maatschappelijke acceptatie van deze revolutionaire technologie van het begin af aan een hoge 
prioriteit hebben. Deze nieuwe technologieën hebben namelijk enorme maatschappelijke en juridische 
consequenties over hoe we omgaan met veiligheid en identiteitsgegevens. 
Nieuwe verbindingen 
De ontwikkeling van een quantumcomputer vergt nog veel fundamenteel en zeer interdisciplinair onderzoek: 
IT-experts, telematici, elektrotechnici, software engineers, informatici, chemici, en natuurkundigen werken al 
samen binnen onderzoeksinstituten QuTech en QuSoft aan deze ontwikkelingen. Ook op andere plekken in 
Nederland vindt funderend onderzoek op dit onderwerp plaats. Tijdens de NWA workshops is duidelijk 
geworden dat er nog belangrijke nieuwe verbindingen nodig zijn met experts op het gebied van software 
architectuur, cryptografie en cybersecurity om quantumcomputers en een quantum internet daadwerkelijk te 
bruikbaar en beschikbaar te maken voor iedereen. Een betere verbinding met de Nederlandse industrie 
(bijvoorbeeld op het gebied van apparatuur en nieuw materialen) zou ook hier wenselijk zijn. Niet minder 
belangrijk is dat daarnaast sociale, juridische en economische wetenschappen zich over quantumcomputer 
gaan buigen: hoe reguleer je een quantum internet, wat zijn economische consequenties, hoe zal het onze 
communicatie beïnvloeden? De NWA kan een belangrijke rol spelen om deze nieuwe verbindingen mogelijk te 
maken. Zodra de eerste quantumcomputers er zijn en toegepast gaan worden voor de ontwikkeling van 
nieuwe biochemische moleculen zal bovendien een verbinding gelegd moeten worden met de biochemische, 
en biomedische wetenschappen en industrie.  
 

Green ICT  
Prestatie verbetering en energiebesparing in ICT door extreem energiezuinige dataverwerking, 
datacommunicatie en dataopslag 
 
Nieuwe ontwikkelingen onder de noemer green ICT zullen binnen afzienbare 
tijd leiden tot ultra-efficiënte alternatieven voor elektronische schakelingen op 
basis van geïntegreerde fotonische / elektronische quantumcircuits met zeer 
hoge informatiedichtheid, sterk gereduceerd energieverbruik en zonder 
gebruik van zeldzame grondstoffen. Hier zijn belangrijke doorbraken te 
verwachten. In ontwikkelde landen is ICT verantwoordelijk voor zo'n 10% van 
het totale elektrische energieverbruik! Door het volledig benutten van 
quantum effecten kan energieverlies zeer sterk beperkt worden en zouden 
computers in theorie miljoenen malen zuiniger kunnen werken! Hiervoor richt het onderzoek zich op nieuwe 
nanomaterialen en nanofotonica die zeer inning met elkaar zullen moeten interacteren. Ook andere 
ontwikkelingen, zoals spintronica waar de informatie verwerking magnetisch in plaats van elektrisch 
plaatsvindt, zullen enorme energiebesparingen opleveren. Weer een andere nieuwe ontwikkeling is het 
introduceren van neuromorphische systemen (neuromorphic computing). Hierin fungeren de hersenen als 
inspiratie en modelsysteem voor nieuwe manieren om krachtige, energie-efficiënte computers te ontwerpen. 
Al deze ontwikkelingen gericht op revolutionaire energie-efficiëntie in dataopslag, datacommunicatie en 
dataverwerking zullen een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving.  
Nieuwe verbindingen 
De ontwikkeling van Green ICT is enkel mogelijk door middel van een intensieve samenwerking van 
wetenschappers in een groot aantal verschillende onderzoeksgebieden zoals materiaalonderzoek, informatica, 
elektrotechniek en natuur- en scheikunde. Nieuwe verbindingen zoals beschreven bij quantum computing en 
quantum internet gelden hier ook. Dit vergt een interdisciplinaire aanpak die loopt van de atomaire schaal tot 
die van complete internetsystemen die de hele aarde omspannen. 
 

Nanomedicine: nieuwe toepassingen binnen de geneeskunde 
Nieuwe technologie voor betere en goedkopere diagnose, preventie en behandeling van ziekten 
 
Nanomedicine zal een revolutie veroorzaken voor onze gezondheid en welzijn, met ongekende mogelijkheden 
op het gebied van de diagnose en bestrijding van ziekten. Voorbeelden van toepassingen zijn nanopincetten 
waarmee  we enkele biomoleculen kunnen "vastpakken", bestuderen en manipuleren, en injecteerbare en 
implanteerbare nanosensoren die ziektes in een zeer vroeg stadium kunnen detecteren en lokaliseren. Juist 
omdat ziektes veelal ontstaan door defecten op moleculair niveau kan nanotechnologie een belangrijk 
bijdrage leveren aan ons begrip hoe ziektes ontstaan, maar ook voor diagnose en behandeling of bestrijding 
van ziektes. Zo lopen er al klinische trials met kunstmatig ontworpen zogenaamde DNA origami "doosjes" die 



DNA molecuul in een nanopincet 

geheel autonoom hun doel vinden in het lichaam (bijv. een kankercel) en 
daar aangekomen spontaan openen en hun chemodosis vrijlaten. Naast dit 
soort nanotherapie worden op dit moment grote sprongen gemaakt met 
de ontwikkeling van slimme biomaterialen die het immuunsysteem 
aansporen om in het hele lichaam kankercellen te vernietigen, zoals 
nanostructuren ontworpen van zelf-assemblerende eiwitten. 
Geïmplanteerde minuscule chips en injecteerbare nanorobots zouden 
allerlei belangrijke biologische markers in ons bloed kunnen monitoren en 
zodoende in een extreem vroeg stadium ziektes kunnen detecteren. Deze robots zouden naast de detectie van 
ziektes ook ons afweersysteem kunnen helpen bij het vechten tegen (resistente) bacteriën of kankervormende 
cellen. In deze context is ook het gebruik van biologische nanostructuren, zoals virussen en DNA complexen, 
bijzonder interessant om interacties tussen cellen en ziekmakers te begrijpen of juist om deze biologische 
nanostructuren toe te passen in bovengenoemde therapie en diagnostiek. 
Nieuwe verbindingen 
De bionano- en medische technologie (nanomedicine) is al een zeer multidisciplinair vakgebied waarin 
biochemici, chemici, biologen, natuurkundigen, en wiskundigen sterk met elkaar verbonden zijn. Toch zijn 
meer nieuwe verbindingen nodig om de impact van bionanotechnologie voor ons begrip van ziekten en de 
diagnose en bestrijding daarvan te verbeteren: een belangrijke bijdrage die de NWA hierin zou kunnen leveren 
is het faciliteren van een nieuwe verbinding tussen de bionanotechnologie en de biomedische en 
farmaceutische wetenschappen. Hier is de relatie met risico analyse en technology assessment (safe by design) 
van grote waarde en in feite essentieel. 
 
Onderlinge coherentie binnen de route 
De drie voorgestelde gamechangers vinden hun oorsprong in de ontwikkeling die nanotechnologie heeft 
doorgemaakt. Door de wetenschappelijke en technische vooruitgang gaan doorbraken, zoals verwoord in de 
gamechangers, tot de mogelijkheden behoren. De coherentie ligt dan ook in de (on)mogelijkheden van het 
realiseren en manipuleren van nanostructuren en nano-objecten. Geen quantumcomputer zonder nieuwe 
ontwikkelingen in de functionele materialen en de quantumcomputer zal op zijn beurt leiden tot de 
ontdekking van nieuwe functionele materialen. Bionanomaterialen zullen geïntegreerd worden in 
nanosensoren, die big data zullen opleveren, die baat hebben bij een quantum internet. Nanofotonica en 
spintronica gaan zorgen voor revolutionaire energie-efficiëntie dataopslag en dataverwerking en daarmee een 
belangrijke bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving. Daarnaast gaat nanofotonica een belangrijke 
rol spelen in veilig dataverkeer, en voor efficiëntere lichtbronnen, zonnepanelen en de productie van 
zonnebrandstoffen (vooral binnen de NWA route Energie). Een zeer essentiële schakel tussen idee en 
(industriële) realisatie is de te ontwikkelen  apparatuur, een absolute sterkte van Nederland. 
Specifiek ontworpen bionanomaterialen voor diagnostiek en behandeling, op maat gemaakt voor de 
individuele patiënt (personalized medicine), zullen voor een omslag in “healthy ageing” gaan zorgen. Nieuwe 
generaties supergevoelige, energiezuinige, en minuscule (bio)nanosensoren zullen overal geïntegreerd worden 
en zo de basis vormen van slimme steden, slimme geneeskunde en natuurlijk "the internet of things".  
Om deze onderlinge coherentie te realiseren en te bevorderen, zullen binnen deze route extra workshops 
worden georganiseerd, zoals dat ook het geval is geweest bij de totstandkoming van deze route. Door de 
gezamenlijke achtergrond heeft dit veld veel ervaring met het uitwisselen van kennis en kunde. Belangrijk 
hierbij is de gezamenlijk gerealiseerde infrastructuur binnen Nederland, zoals NanoLabNL. In vorige 
onderzoeksprogramma’s is veel ervaring opgedaan met de introductie van ‘safe by design’ binnen het 
onderzoek en daaruit gecreëerde commercialisatie. Het vormt een solide basis om werkelijke veranderingen in 
de wetenschap te realiseren en te implementeren in onze samenleving. 
 
Inbedding in industrie 
Het fundamenteel onderzoek binnen deze route is sterk verweven met praktische toepassingen. Deze route 
heeft daarom sterke banden met de innovatieve high-tech industrie (ASML, Philips, FEI, NXP, SystematIC 
Design,  Johnson & Johnson, LionIx, PamGene, Tagworks Pharmaceuticals, Mimetas, BiOrion Technologies, 
Polyvation, Innosieve Diagnostics, Micronit, Cosine, Galapogos, Aquamarijn, Pentais X-flow, Phycom, Surfix, 
Phoenix, XiO Photonics, Polyvation, NanoSens, Encaspson, Nano Fiber Matrices, Solmates, TSST, Phoenix, 
Xeltis, PANalytical, Bruker Nano, Leiden Probe Microscopy, Mapper, Demcon, Nanomi, MA3 Solutions, Purac 
Corbion, Flowid, en nog vele anderen). Door de banden met deze MKB en grotere bedrijven heeft deze route 
een uitstekende inbedding in de topsectoren, met name HTSM, Energie, Chemie en LSH. Het is van groot 
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belang de verbindingen met de en nieuwe industrie in de route te blijven versterken en verbreden, door 
concrete toepassingen van de technologie die relevant zijn voor nieuwe sectoren en bedrijven te identificeren 
en uit te werken. Zo zou een eerste kleine quantumcomputer met 100-200 qubits al een daadwerkelijk 
doorbraak kunnen betekenen voor bijvoorbeeld  AgriFood toepassingen zoals kunstmest. 
 
Relatie met NWA en andere routes 
Deze route beantwoordt aan een groot scala van NWA vragen, zoals geïllustreerd in onderstaande plaatje.  

 
NWA vragen per onderwerp (hoogte piramides geeft aan hoeveel deze route aan de vraag beantwoordt). 
 
De quantum/nanotechnologie vormen de belangrijkste fundamenten voor bijna alle technologische 
vooruitgang die we in de komende decennia kunnen verwachten. Om die reden is deze route sterk verweven 
met veel van de andere NWA routes. Ontwikkelingen zoals quantum internet, groene ICT, en ultra-gevoelige 
(bio-) sensoren zullen als enabling technology op essentiële wijze bijdragen aan het succes van NWA routes als 
Big Data (route 9), Smart Cities (route 10), Smart Industry (route 11), Het begrip van het ontstaan van leven 
(route 4), De werking van onze natuurwetten (route 5),  Materialen (route 20), en in toenemende mate voor 
Personalized Medicine (route 1), en De diagnose en preventie van ziekten (route 2). 

 
Middelen voor het realiseren van deze route 
Om de hier beschreven ontwikkelingen zoals die op het gebied van quantum computing en internet, green ICT 
en nanomedicine te realiseren is het belangrijk het investeringsniveau binnen dit vakgebied op het peil te 
brengen van vergelijkbare ontwikkelde landen. Grote publieke investeringen zoals NanoNextNL (met ~35%  
private co-financiering) en FOM Industrial Partnership Programmes (> 50% private co-financiering) hebben in 
het verleden tot een enorme hefboom aan private uitgaven geleid dankzij de nauwe samenwerking met 
industriële partijen. De wetenschappelijke en economische meerwaarde van dit vakgebied wordt het best 
geïllustreerd door een nadere analyse van het bovengenoemde FES-programma NanoNextNL (M€ 125, 2010-
2016). In dit nationale programma zijn inmiddels 900 peer-reviewed wetenschappelijke artikelen verschenen. 
De gemiddelde citatie impact is zeer hoog (1.94 maal het wereldgemiddelde). Naast de wetenschappelijke 
kwaliteit heeft het programma geresulteerd in versneld invoeren van nieuwe toepassingen en starten van 
nieuwe ondernemingen. De deelnemende bedrijven geven aan dat het programma heeft geleid tot een 
viervoudige ‘return-on-investment’ (>M€ 500) en 12 nieuwe start-ups. Het aflopen van het NanoNextNL 
programma eind 2016 vormt daarom een grote bedreiging voor de sterke internationale positie die Nederland 
op dit moment nog heeft.  
Zoals uit de voorbeeld gamechangers blijkt zouden extra investeringen het mogelijk maken om nieuwe 
verbindingen te leggen tussen vakgebieden die nu nog te weinig interactie hebben: tussen computing 
hardware, software, juridische, en gedragswetenschappen enerzijds, en tussen bionanotechnologen en 
biomedische en farmaceutische wetenschappen anderzijds. Hoewel extra workshops gericht op het verder 
uitwerken van zulke programma's nodig zijn voor een goede inschatting, komt een eerste schatting van de 
middelen die hiervoor nodig zijn op enkele tientallen miljoenen per jaar. Met een totale investering van circa 
M€ 60 op jaarbasis kunnen we dit hele vakgebied internationaal op wereldniveau houden, én Nederland 
voorop laten lopen in de ontwikkeling nieuwe disruptieve technologieën als quantum computing/internet, 
nanomedicine en green ICT. Gegeven de historische hefboom op investeringen in dit gebied zal zo'n jaarlijkse 
bijdrage van M€ 60 de Nederlandse economie een impuls van naar schatting € 250 miljoen per jaar opleveren.  
 
Voor deze NWA route zijn twee workshops georganiseerd: een voorbereidende workshop op 29 maart 2016 
met een eerste groep onderzoekers (ca. 25 mensen), en een breed toegankelijke workshop op 28 april 2016 
(met ca. 70 deelnemers). Aan dit document hebben een groot aantal mensen meegewerkt die bij de workshops 
aanwezig waren. Boegbeelden van deze route zijn Prof. Dave Blank, Prof. Leo Kouwenhoven, Prof. Carlo 
Beenakker, Dr. Frank de Jong (FEI). De organisatie van deze route wordt ondersteund door EZ/QuTech, 
NWO/FOM/STW, TNO, ARCNL en ASML.      
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