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Tijdens zijn afsTudeeronderzoek al brak hij door meT zijn bewijs van heT kwanTumpunTconTacT. in 2012 onTdekTe hij  

heT majorana-deelTje. nu heefT prof.dr.ir. leo kouwenhoven zijn zinnen gezeT op de kwanTumcompuTer.

LEO KOUWENHOVEN:

Kansenpakker

Kouwenhoven moesten hebben. Dat vind ik 
heel bijzonder, dat zelfs concurrenten hem 
aanraden. Dat illustreert ook zijn internatio-
nale aanzien. Toen ik Leo belde en vroeg of 
we niet samen konden optrekken, zag hij di-
rect de bijzondere kansen die dat gaf.’ Dat 
bleek: in 2012 slaagde Kouwenhoven erin om 
het Majorana-fermion te detecteren, een deel-
tje dat zelf zijn eigen antideeltje is. Hij publi-
ceerde erover in vakblad Science, dat de ont-
dekking onder de tien wetenschappelijke 
doorbraken van 2012 schaarde.

Wederom een doorbraak dus. Anno 2014 
aast hij alweer op de volgende mijlpaal: die 
van de kwantumcomputer. In 2012 gaf de 
European Research Council (ERC) hem, sa-
men met zijn Delftse collega prof.dr.ir. Lie-
ven Vandersypen en de Leidse hoogleraar 
prof.dr. Carlo Beenakker, vijftien miljoen  
euro om een kwantumlab te bouwen voor de 
ontwikkeling van een kwantumcomputer. In 
een interview met Elsevier, eind vorig jaar, zei 
Kouwenhoven dat hij tot twee jaar geleden 
nog geen idee had hoe zo’n kwantumcompu-
ter eruit zou moeten zien. Nu heeft hij dat 
wel. ‘Ik kan overzien wat er nog moet gebeu-
ren om hem van de grond te krijgen’, be-
weert de hoogleraar zelfs. ‘Dat is wel een ge-
vaarlijke uitspraak van Leo’, reageert Mooij 
desgevraagd. ‘Het zal nog moeten blijken. 
Hij kan denken dat hij het weet, maar nie-
mand heeft nog een kwantumcomputer ge-
maakt. Op sommige plekken zijn ze zelfs 
verder dan in Delft, bijvoorbeeld in Santa 
Barbara, waar ze op het gebied van echt wer-
kende kwantumcircuits verder zijn.’
Maar hoe is Kouwenhoven toch in staat om 
te zien waar hij naartoe wil en dat ook nog 

Kenmerkend aan prof.dr.ir.  
Leo Kouwenhoven is zijn goede neus voor 
wat leuk en belangrijk is, want dát wil hij 
graag doen. Dat bleek al tijdens zijn afstu-
deeronderzoek bij de faculteit Technische 
Natuurkunde van de TU Delft. Hij werkte 
samen met prof.dr.ir. Bart van Wees, toen 
promovendus en inmiddels hoogleraar 
Technische Natuurkunde in Groningen. 

Kouwenhoven deed met hem zijn aller-
eerste waarnemingen op het gebied van  
gekwantiseerde geleiding, elektrische gelei-
ding die in bepaalde systemen met bepaalde 
kwanta toeneemt, waarbij kwanta de klein-
ste ondeelbare hoeveelheid van iets zijn. 

‘Dat was in 
theorie voor-
speld, maar 
nog nooit in 
de praktijk 
aangetoond’, 
blikt prof.
dr.ir. Hans 
Mooij, emeri-

tus hoogleraar van het Kavli Institute of 
Nanoscience, terug. Hij leerde de jonge stu-
dent Kouwenhoven in 1987 kennen. Samen 
met Van Wees toonde zijn pupil het kwan-
tumpuntcontact aan, een punt tussen twee 
elektrische geleidende  gebieden. ‘Nog voor 
hij was afgestudeerd, schreef hij een artikel 
dat achteraf veel citaties opleverde’, zegt 
Mooij. ‘Deze start betekende de grote door-
braak van Kouwenhoven. Normaal maak je 
als student niet mee dat je al tijdens je af-
studeeronderzoek een wezenlijke bijdrage 
levert aan de wetenschap, maar Leo viel met 
z’n neus in de boter – al wist hij ook precies 
welke boter hij wilde hebben. Het is dus 
niet toevallig dat hij iets  belangrijks ontdek-
te. Hij heeft gewoon een goede neus voor 
waar de boter is. En eigenlijk kenmerkt dat 
zijn hele carrière.’
Na zijn afstuderen werd Mooij de promotor 

van Kouwenhoven, die doorging met het-
zelfde type onderzoek. ‘Hij heeft wel geluk 
gehad dat hij meteen door kon gaan. Leo 
maakte kwantumpuntcontacten in halfgelei-
dermateriaal dat uit twee lagen bestond. 
Kwantumcoherentie in dit soort halfgelei-
dersystemen realiseren was zijn tweede 
doorbrak. Daarmee toonde hij aan dat elek-
tronen heel ver kunnen lopen voor ze wor-
den verstrooid; ze blijven lang coherent. 
Ook bewees hij het kwantumhaleffect, waar-
bij je de geleiding door kwantumkanalen 
kunt afknijpen of openzetten. Daarnaast 
kwam hij steeds weer met nieuwe ideeën. 
Het werd een lofpromotie zonder discussie. 
Voor iedereen was duidelijk dat het een bij-
zondere promotie was.’ Kouwenhoven pro-
moveerde in 1992 dan ook cum laude. Zijn 
proefschrift bevatte zes toppublicaties.

GEVAARLIJK
Na zijn promotieonderzoek bleef Kou-

wenhoven bij de TU Delft werken. Ook 
bracht hij een deel van zijn tijd door aan de 
University of California, Berkeley. In 1999 
bood Harvard University hem een hoogle-
raarschap aan, wat hij afsloeg voor een posi-
tie als hoogleraar in Delft. In 2003 kreeg hij 
negen miljoen euro van Stichting FOM om 
samen met de Universiteit Leiden een tien 
jaar durend onderzoek te doen naar 
kwantum  informatie. Vervolgens stak in 
2011 zowel Stichting FOM als Microsoft  
een miljoen euro in onderzoek om deeltjes 
te ontwikkelen voor de toekomstige kwan-
tumcomputer, zogenoemde Majorana- 
fermionen. 

Dat moment herinnert dr.ir. Wim van 
Saarloos, directeur van Stichting FOM, zich. 
‘Toen ik drie jaar geleden in Amerika was, 
wilde Microsoft investeren in het Majorana -
onderzoek van diegene die het snelst een 
doorbraak kon realiseren. Een hoogleraar 
van Harvard adviseerde Microsoft dat ze 

mensen dingen niet goed doen.’ Daar wil 
Vandersypen ook best iets over kwijt: ‘Hij zet 
de dingen graag naar zijn hand, soms met 
argumenten die niet helemaal kloppen. Als 
hij iets wil bereiken, dan zal hij er echt hele-
maal voor 
gaan. Dan 
blijft hij du-
wen. Zo  
waren bij  
de aanloop 
van het  
kwantumlab veel gesprekken met mensen 
waarin hij er steeds op aanstuurde om be-
slissingen te nemen. Hij voelde de kans om 
iets bijzonders te doen. Als mensen daar  
niet direct van overtuigd waren, toonde hij 
daar weinig begrip voor.’ 

geheim van zijn succes zit in zijn gerichte 
manier van werken, denkt Mooij. ‘Hij laat 
zich niet afleiden en is heel gefocust.’

Zijn sectieleider bij Kwantumtransport, 
Vandersypen, vindt vooral zijn grenzeloze 
ambitie bijzonder. ‘Toen we samen de subsi-
die voor het kwantumlab hadden binnenge-
haald, dacht ik: nu zitten we wel even goed. 
Maar Leo ging meteen voor een nog grotere 
subsidie. Hij heeft een goed trackrecord, dus 
subsidiegevers vertrouwen dat hij er iets 
goeds mee doet. Bovendien kan hij heel vast-
houdend zijn in het overtuigen van mensen 
en is hij goed in netwerken.’ Mooij vult aan: 
‘Maar hij is niet altijd met iedereen vrien-
den. Als hij iets wil en iemand anders ook, 
dan zegt hij niet meteen: doe jij het maar. 
Ook is hij vrij uitgesproken als hij vindt dat 

eens te vertalen in praktische kleine stappen? 
Van Saarloos lacht hardop en citeert Pasteur: 
‘Chance only favours the prepared mind. Soms 
doen zich kansen voor waarvan je kunt zeg-
gen, ja dat is toeval. Maar Pasteur zegt dat je 
voorbereid moet zijn op kansen, anders pak 
je ze niet. Een wetenschapper als Leo zorgt 
er dan ook voor dat er dingen worden voor-
bereid, zodat hij zijn kansen zelf creëert.’

GRENZELOZE AMBITIE
Is het succes van Kouwenhoven wonder-

lijk ? Van Saarloos relativeert dat enigszins. 
‘Zijn voorganger, hoogleraar Hans Mooij, 
had ook al veel opgebouwd. Dus Leo bouwt 
op een bijzondere infrastructuur van traditie 
en knowhow voort, ofwel een lange voorge-
schiedenis. Dat moet je niet vergeten.’ Het 

‘Hij zet de dingen 
graag naar zijn hand’

‘Hij bouwt voort op 
een bijzondere 

infrastructuur van 
traditie en knowhow’

De rubriek Kopstuk presenteert een portret 
van een ingenieur die bijzondere prestaties  
op zijn naam heeft staan.
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