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Woord vooraf van de programmaleider 

 
In het programma 'Topological Quantum Computation' werken we nauw samen met de onder-
zoekers van Microsoft Research Station-Q uit Santa Barbara. Een van de onderzoekers daar is 
Roman Lutchyn, de eerste auteur van het artikel uit 2010 dat theoretisch Majorana fermionen voor-
spelde. Deze voorspelling gaf een concreet recept op basis van halfgeleidende nanodraden verbon-
den met een supergeleider. In Delft hebben wij deze voorspelling geverifieerd en daarbij het eerste 
bewijs gevonden voor het bestaan van Majorana fermionen in vaste stof systemen. Onze publicatie 
in Science (mei 2012) heeft veel aandacht gekregen, zowel nationaal als internationaal. De interna-
tionale erkenning blijkt onder meer uit de uitverkiezing in de top 10 van grote doorbraken in 2012, 
zowel in het blad Science alsook in Physics Today.  
 
Onze Majorana resultaten zijn een grote stimulans geweest in het ontwerpen en plannen van quan-
tum circuits en uiteindelijk de quantum computer. We hebben daar verschillende brainstorm ses-
sies over gehad met de mensen van Microsoft. We zijn overtuigd van de richting van topologische 
aspecten voor een quantum computer. Deze 'topologie' kan opgenomen zijn in de basiscomponen-
ten zoals in het geval van Majorana fermionen. Als alternatief kan ook de architectuur topolo-
gische bescherming geven tegen het gevaar van quantum decoherentie. Dit alternatief staat bekend 
als 'Surface Code'. Het schema van surface code heeft algemene principes maar voor een specifieke 
implementatie is het van belang om numerieke optimalisaties te verkennen. Hiervoor werken we 
nauw samen met de computer scientists van Microsoft. De ontwikkelde ideeën voor topologische 
quantum computation hebben we beschreven in een ERC Synergy voorstel (samen met Beenakker 
en Vandersypen) dat we in december 2012 toegekend hebben gekregen.  
 
Het volgende onderdeel in ons onderzoek zal zijn het expliciet aantonen van de specifieke eigen-
schappen van Majorana's. Ten eerste expliciet aantonen dat Majorana's een topologische bescher-
ming hebben en op langere termijn aantonen dat ze voldoen aan niet-Abelse statistiek. Planning en 
experimentele testen zijn opgestart. Alle aangestelde medewerkers en ook onze partners bij 
Microsoft zullen hieraan beginnen in lijn met de afspraken gemaakt in het originele voorstel. 
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Fact sheet per 1 januari 2013 

 FOM – 11.0620/3 
 datum: 01-01-2013 
 
 
APPROVED INDUSTRIAL PARTNERSHIP PROGRAMME  
 
 
Number I26. 
  
Title (code) Topological quantum computation (TQC) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven 
  
Duration 2011 - 2016 
  
Cost estimate M€ 2.9 
  
Partner(s) Microsoft 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
The realization of a quantum computer depends on the suppression of decoherence. Most qubit 
designs have ways to protect the information-carrying quantum state as much as possible but the 
protection is never complete. This makes the lifetime of a quantum superposition finite and qubit 
operations subject to errors. There is one exception to this inherent obstacle: topologically 
protected qubits; in short top-qubits. The intrinsic design of top-qubits is such that deformations 
do not change the qubit state. This intrinsic protection is the same as the protected winding-
number of a belt with a single twist; deformations without breaking the belt cannot undo a single 
twist. It is obviously advantageous to build a complex quantum computer based on infinitely lived 
qubit states. Top-qubits have yet to be realized and currently exist only on paper in various 
theoretical proposals. Nevertheless, Microsoft Station Q has chosen to focus their qubit activities 
entirely on this approach. This IPP proposes to realize topologically-protected qubits in nanoscale 
solid state devices. 
 
b. Background, relevance and implementation 
Recent theoretical proposals have developed new schemes for top-qubits based on nanodevices 
with semiconductor nanowires and superconducting electrodes. It turns out that the leading 
proposals by Lutchyn et al. (2010) and Oreg et al. (2010) are based on previously realized devices 
(2006) by the Kouwenhoven group. The Kouwenhoven group thus has all the necessary expertise 
for upgrading their earlier devices into top-qubit devices. For this reason Microsoft Station Q 
intends to finance experimental research in Kouwenhoven's group. 
This IPP aims at understanding and solving various scientific questions concerning the character 
of topological phases and states in condensed matter systems. The motivation of addressing these 
questions is the technological goal of a new form of computing, which is based on two new 
ingredients: quantum mechanics and topology. The realization of a full-scale quantum computer 
falls outside the timescale of this IPP. Within this program we focus on the initial required steps: 
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the realization and manipulation of top-qubits based on the development of solid state Majorana 
Fermions. Within the first tranche of this programme signatures of Majorana Fermions have been 
observed in 2012 (10.1126/science.1222360). 
 
 
Funding 
salarispeil cao per 01-07-2012 
 
bedragen in k€ < 2012 2013 2014 2015 2016 2017 > 2018 Totaal 

FOM-basisexploitatie 485 350 319 224 72 - - 1.450 

FOM-basis investeringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

- Microsoft*) 700 375 375 - - - - 1.450 

Totaal 1.185 725 694 224 72 - - 2.900 

*) Microsoft draagt in totaal k$ 2.000 bij. De exacte bedragen in euro's worden bepaald volgens de koers op de dag dat 
de middelen worden overgemaakt.  

 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-11.04041), FOM-12.02522) 

b) Ex ante evaluation: FOM-11.04781), FOM-11.06431), FOM-12.06412) 
c) Decision Executive Board: FOM-11.06441), FOM-12.06992) 
d) Contracts: FOM-11.07441), FOM-11.07451,2), FOM-11.07461),  

FOM-12.05402), FOM-12.07112) 
 
 
1) concerns first tranche 

2) concerns second tranche 
 
 
Remarks 
Microsoft and FOM intend to extend the programme with additional funds. Partners will take a 
final decision about this in 2014. 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the programme 
leader and is foreseen in 2016. 
 
 
 
 
 
 
 BA par. HOZB 
 
 
Subgebied: 100% NANO  
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 

 

Input personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  totaal op activiteitenniveau * 
(in k€ ) WP/V WP/T oio NWP 

2010 - - 0,1 -  

2011 - 1,2 1,3 - 524 

2012 - 0,9 2,5 - 1.166 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2012 - 12 25 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2012 
Geen. 
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Personele bezetting in 2012 

 

 
 
  



 
 
 

 
 
 - 8 - 
 

Output 2012 

 
 
Werkgroep FOM-D-41 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
FOM-programma Topological quantum computation 
Titel van het project + nummer Topological quantum computation 1 11TQC01 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S. Nadj-Perge postdoc 01 jul 2011 31 dec 2011 
S.M. Frolov postdoc 01 nov 2011 16 sep 2012 
E.A. Laird postdoc 15 okt 2012 14 nov 2012 
K. Zuo oio 01 jul 2011 08 nov 2014 
D.B. Szombati oio 01 sep 2011 31 aug 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. M. Hocevar, G. Immink, M. Verheijen, N. Akopian, V. Zwiller, L. Kouwenhoven & E. Bakkers, 
Growth and optical properties of axial hybrid III–V/silicon nanowires, Nature 
Communications, 3, 1266, 2012  

2. F. Pei, E.A. Laird, G.A. Steele & L.P. Kouwenhoven, Valley–spin blockade and spin resonance 
in carbon nanotubes, Nature Nanotechnology, 7, 630, 2012  

3. S.R. Plissard, D.R. Slapak, M.A. Verheijen, M. Hocevar, G.W.G. Immink, I. van Weperen,  
S. Nadj-Perge, S.M. Frolov, L.P. Kouwenhoven and E.P.A.M. Bakkers, From InSb Nanowires to 
Nanocubes: Looking for the Sweet Spot, Nanoletters, 12, 1794, 2012  

4. S. Nadj-Perge, V.S. Pribiag, J.W.G. van den Berg, K. Zuo, S.R. Plissard, E.P.A.M. Bakkers, 
S.S.M. Frolov and L.P. Kouwenhoven, Spectroscopy of spin-orbit quantum bits in indium 
antimonide nanowires, Physical review letters, 108, 166801, 2012  

5. V. Mourik, K. Zuo, S.M. Frolov, S.R. Plissard, E.P.A.M. BAkkers and L.P. Kouwenhoven, 
Signatures of Majorana fermions in hybrid superconductor-semiconductor nanowire 
devices, Science, 338, 1003, 2012  

6. G. Bulgarini, M.E. Reimer, T. Zehender, M. Hocevar, E.P.A.M. Bakkers, L.P. Kouwenhoven and 
V. Zwiller, Signatures of Majorana fermions in hybrid superconductor-semiconductor 
nanowire devices, Applied Physics letters, 100, 121106, 2012  

7. G. Bulgarini, M.E. Reimer, M. Hocevar, E.P.A.M. Bakkers, L.P. Kouwenhoven and V. Zwiller, 
Avalanche amplification of a single exciton in a semiconductor nanowire, Nature 
Photonics, 6, 455, 2012  

8. G. Bulgarini, M.E. Reimer, T. Zehender, M. Hocevar, E.P.A.M. Bakkers, L.P. Kouwenhoven and 
V. Zwiller, Spontaneous emission control of single quantum dots in bottom-up nanowire 
waveguides, Applied Physics Letters, 100, 121106, 2012  

9. M.E. Reimer, G. Bulgarini, N. Akopian, M. Hocevar, M. Bouwes Bavinck, M.A. Verheijen, 
E.P.A.M. Bakkers, L.P. Kouwenhoven and V. Zwiller, Bright single-photon sources in bottom-
up tailored nanowires, Nature Communications, 3, 373, 2012  
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10. E.A. Laird, F. Pei, W. Tang, G.A. Steele and L.P. Kouwenhoven, A High Quality Factor Carbon 
Nanotube Mechanical Resonator at 39 GHz, Nanoletters, 12, 193, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. L.P. Kouwenhoven, 'Virgin data on Majoranas in nanowires', 'Quantum Physics Beyond 
Simple Systems' Simons symposium, 29 jan 2012, 04 feb 2012, Virgin islands, USA  

2. L.P. Kouwenhoven, The search for Majorana fermions in semiconductor nanowires.', APS 
March meeting, 27 feb 2012, 02 mrt 2012, Boston, USA  

3. L.P. Kouwenhoven, Majorana fermions in nanowires', 7th International Conference on Physics 
and Applications of Spin-related Phenomena in Semiconductors, 05 aug 2012, 08 aug 2012, 
Eindhoven, Nederland  

4. L.P. Kouwenhoven, Majorana fermions in nanowires', CECAM-Workshop on 'Topological 
Insulators: From fundamental properties through predictive design and synthesis of novel 
materials towards devices and applications', 13 aug 2012, 17 aug 2012, Bremen, Duitsland  

5. L.P. Kouwenhoven, on 'Majorana Fermions in Semiconductor Nanowires', 8th ACM/IEEE 
International Symposium on Nanoscale Architectures, 04 jul 2012, 06 jul 2012, Amsterdam, 
Nederland  

6. L.P. Kouwenhoven, 'Majoranas in nanowires', ICTP workshop on '2012 Majorana Meeting: a 
five-day workshop focusing on Majorana Fermions, as well as non-Abelian statistics and 
topological quantum information processing', 20 aug 2012, 24 aug 2012, Trieste, Italie  

7. L.P. Kouwenhoven, 'Solid state qubits for surface-code architectures'., IBM MRC Workshop 
on 'Materials, Devices and Technologies for New Computing Paradigms, 06 aug 2012, 08 
aug 2012, Ruschlikon, Zwitserland  

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. L.P. Kouwenhoven, 'Anomalously large spin-orbit interaction in clean Carbon nanotube 
quantum dots, S3-Nano kick off workshop (Integrated Training Network, ITN), 07 feb 2012, 
Munchen, Duitsland  

2. L.P. Kouwenhoven, Particle Physics on a Chip; The search for Majorana fermions', 
Colloquium Princeton University, 27 feb 2012, Princeton, USA  

3. L.P. Kouwenhoven, Particle Physics on a Chip; The search for Majorana fermions', 
Colloquium at Copenhagen University, 08 mei 2012, Kopenhagen, Denemarken  

4. l.P. Kouwenhoven, 'Majorana fermions in nanowires', the Dutch Physical Society meeting, 
FYSICA Twente, 30 mei 2012, Enschede, Nederland  

5. L.P. Kouwenhoven, Majorana fermions in nanowires, Seminar Stanford University, 19 jun 
2012, Stanford, USA  

6. L.P. Kouwenhoven, Majorana fermions in nanowires, Colloquium Stuttgart University, 
22 mei 2012, Stuttgart, Duitsland  

7. L.P. Kouwenhoven, 'Majorana fermions in nanowires', Station Q meeting at KITP-UCSB, 
21 jun 2012, 24 jun 2012, Santa Barbara, USA  

8. L.P. Kouwenhoven, 'Majoranas in nanowires', Lorentz Workshop on 'Majorana fermions in 
condensed matter', 02 jul 2012, 06 jul 2012, Leiden, Nederland  

9. L.P. Kouwenhoven, 'Majorana fermions in nanowires', Kavli symposium at the Kavli prize 
ceremony, 03 aug 2012, 06 aug 2012, Oslo & Bergen, Norwegen  
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10. L.P. Kouwenhoven, 'Spin-orbit coupling, valley-spin blockade, and a valley-spin qubit in a 
carbon nanotube', Seminar at Basel University, 11 sep 2012, Basel, Zwitserland  

11. L.P. Kouwenhoven, 'Majorana fermions in nanowires', Colloquium at Groningen University, 
20 sep 2012, Groningen, Nederland  

12. L.P. Kouwenhoven, Spin-orbit coupling, valley-spin blockade, and a valley-spin qubit in a 
carbon nanotube', Seminar at Copenhagen University, 27 sep 2012, kopenhagen, 
Denemarken  

13. L.P. Kouwenhoven, 'Particle Physics on a Chip; The search for Majorana fermions'., KITP 
Workshop on 'Majorana Fermion Zero Modes in Solid-State Systems', 05 dec 2012, Santa 
Barbara, USA  

14. L.P. Kouwenhoven, 'Majorana fermions in new InSb nanowires', Station Q meeting at KITP-
UCSB, 07 dec 2012, 09 dec 2012, 9-12-2012, USA  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

1. V. Mourik en L.P. Kouwenhoven: Het Majorana deeltje, Spinoza te paard, 16 oktober 2012 
2. Kouwenhoven: Avondlezing 'Aaibare Quantum Mechanica' voor genootschap 'De 

Schoorsteen', Wassenaar 19 jan. 2012  
3. Kouwenhoven: Radiointerview 'Met het oog op morgen', 12 april 2012  
4. Kouwenhoven: Gast bij avondtelevisie 'Pauw en Witteman', 12 april 2012  
5. Kouwenhoven: Radiointerview 'Labyrint', 20 mei 2012  
6. Kouwenhoven: Mini-symposium KNAW over 'Wat is het belang van het Majorana 

deeltje?'. Titel lezing: 'Particle Physics on a Chip; The search for Majorana fermions'  
7. Kouwenhoven: Hoftoren lezing bij ministerie OC&W. Titel: 'Majorana deeltje in Delft'  
8. Kouwenhoven: Kroniglezing bij studievereniging VVTP, opleiding Technische 

Natuurkunde, TUDelft, 12 juni. Titel: 'Majorana particles on a chip'  
9. Kouwenhoven: Lezing bij uitreiking Stokvispenning bij 'de Vereniging ‘Het Nederlandsch 

Natuur- en Geneeskundig Congres’. 104de bijeenkomst met titel 'Higgs, Majorana en de 
Kosmos'. Titel lezing 'Majorana deeltjes en quantumcomputers'  

10. Kouwenhoven: Tafelwetenschapper bij de Avond van de Wetenschap. Ridderzaal Den 
Haag, 29 Oktober  

11. Kouwenhoven: Lezing bij uitreiking Genootschapsmedaille 30 nov Amsterdam, 
Genootschap ter bevoordering van Natuur-, Genees-, en Heelkunde (gngh.uva.nl). Titel: 
'Majorana deeltjes'  

12. Kouwenhoven: Deelname VPRO Nationale Wetenschapsquiz 2012 (uitzending 30 & 31 dec)  
13. Kouwenhoven: Alumnni dag 2012 TUDelft, 12 oktober, Titel: 'Majorana deeltjes'  
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Werkgroepleider Prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
FOM-programma Topological quantum computation 
Titel van het project + nummer Topological quantum computation 3 12TQC03 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
B. Lisseveld oio 01 mrt 2012 31 aug 2012 
E.A. Laird postdoc 15 nov 2012 31 mrt 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. F. Pei, E.A. Laird, G.A. Steele & L.P. Kouwenhoven, Valley–spin blockade and spin resonance 
in carbon nanotubes, Nature Nanotechnology, 7, 630, 2012  

2. E.A. Laird, F. Pei, W. Tang, G.A. Steele and L.P. Kouwenhoven, A High Quality Factor Carbon 
Nanotube Mechanical Resonator at 39 GHz, Nanoletters, 12, 193, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. E.A. Laird, A spin-valley qubit in a carbon nanotube, Seminar Oxford university, 01 aug 
2012, Oxford, UK  

2. E.A. Laird, A spin-valley qubit in a carbon nanotube, Session plénière de Physique 
Quantique Mesoscopique, 01 okt 2012, Aussois, Frankrijk  

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. E.A. Laird, Gigahertz nanomechanics and a valley-spin qubit in carbon nanotubes, 
Nanophysics Seminar, Eotvos University, 01 nov 2012, Budapest, Hongarije  

2. E.A. Laird, High quality mechanical resonators, Josephson junctions, and quantum dots 
using ultraclean nanotubes, FOM Physics 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, Nederland  
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Bijlage bij de outputgegevens 

Dit voortgangsverslag met de outputgegevens is tot stand gekomen aan de hand van de input van 
de onderzoekers van zowel de FOM-instituten als de universitaire werkgroepen. Dit verslag bevat 
een dwarsdoorsnede van de geleverde input. De programmaleider heeft de output akkoord 
bevonden en een woord vooraf geschreven over de voortgang van het programma. Bij alle gege-
vens staat een datum of een periode. Omdat er enige tijd zit tussen de totstandkoming en publi-
catie van dit overzicht, geeft dit dus geen actueel beeld. Doel is dan ook de voortgang en bereikte 
resultaten te laten zien uit het peiljaar. Voor de volledigheid staat hieronder de originele vragen-
lijst voor de onderzoekers vermeld, plus het relevante deel van de e-mail met instructies. AMOLF 
en DIFFER hebben een vragenlijst op maat gekregen die op details afwijkt van deze versie. 
 
Geachte professor, 
 
Hierbij ontvangt u een formulier voor het opgeven van de output van het jaar 2012. In het formu-
lier staan de titel van het project, het projectnummer en de FOM-medewerker(s) al vermeld. U 
kunt eventueel betrokken U(H)D's ook opgeven in het formulier. We verzoeken u deze informatie 
terug te zenden vóór 1 februari 2013. Lees deze e-mail in zijn geheel aandachtig door voor de tips 
bij het invullen en sla regelmatig uw bestand op! 
 
Achtergrond outputverzameling 
Ieder jaar verzamelt FOM de output van alle projecten die bij FOM lopen. De informatie die we 
daaruit verkrijgen gebruiken we om te voldoen aan de verplichting aan NWO om te rapporteren 
over het totaal aantal publicaties, proefschriften, octrooien, etc. Daarnaast gebruiken we de infor-
matie om tabellen in het Jaarboek van FOM te kunnen weergeven. Ook wordt aan de werkge-
meenschapscommissies een jaarlijks outputverslag gestuurd waarin in detail over alle lopende 
projecten binnen de FOM-programma's wordt gerapporteerd. Op de website komen rond de 
zomer de voortgangsverslagen die jaarlijks in de werkgemeenschapscommissies besproken wor-
den, beschikbaar als download bij de fact sheets van de FOM-programma's.  
 
Welke output opgeven? 
Wij verzoeken u alleen output op te geven die toegeschreven kan worden aan het betreffende pro-
ject en alleen uit het peiljaar. Dus het verzoek is om alleen de output van de FOM-medewerkers 
die op het formulier staan op te geven.  
 
Alvast mijn hartelijke dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet,  
Gabby Zegers 
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