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wordt hard aan gewerkt en de verwachting is dat ze
over tien tot vijftien jaar in bedrijf zullen zijn. Quantumcomputers werken met quantumbits (qubits)
die meerdere posities kunnen aannemen en tegelijk
0 en 1 kunnen zijn. Hierdoor hebben ze veel meer
rekenkracht dan gewone computers en kunnen ze de
huidige versleuteling kraken. Dat is een grote zorg.
Niet alleen voor de toekomst, maar nu al, meent
Jesse Robbers, directeur van QuantumDelta NL.
“Versleutelde data van bijvoorbeeld overheden of
banken kunnen nu al worden afgeluisterd en opgeslagen, ook al is die informatie nog niet toegankelijk.
Met behulp van quantumcomputers wordt die informatie in de toekomst wel toegankelijk en kunnen
bijvoorbeeld staatsgeheimen of bankgegevens uitlekken.” Daarom wordt er nu al gewerkt aan Quantum
Key Distribution. De verzender en ontvanger krijgen
beide een unieke sleutel bestaande uit qubits die onstabiel worden als je ze probeert te onderscheppen.
Dat maakt het systeem inherent veilig.

“Quantuminternet heeft veiligheid én
snelheid als belangrijkste troeven”
De volgende stap is een geheel netwerk dat draait op
qubits, oftewel een quantuminternet. Onlangs werd
daarvoor in Delft weer een belangrijke stap gezet,
toen wetenschappers voor het eerst een quantuminternetverbinding tussen drie locaties tot stand
wisten te brengen. Quantuminternet heeft veiligheid
én snelheid als belangrijkste troeven. Die snelheid
maakt het mogelijk om enorme hoeveelheden
informatie te versturen, veel meer dan nu mogelijk

is. Robbers: “Doordat de quantumbits verstrengeld
zijn, hebben ze aan beide zijden dezelfde status.
Daardoor hoef je waarschijnlijk niet gehele datasets
te versturen, maar slechts delen.” Vanwege veiligheidsoverwegingen zullen overheden en banken tot
de eerste gebruikers behoren, verwacht Robbers.
Wetenschappers en bedrijven die werken met complexe datamodellen zullen snel volgen. “Denk aan
het ontwikkelen van nieuwe klimaatmodellen, medicijnen of chemische formules. Dat zijn toepassingen
die extreem veel rekenkracht vereisen.” Deze
ontwikkeling zal zich grotendeels op de achtergrond
voltrekken, want Robbers verwacht dat er geen schop
voor in de grond hoeft. Naar verwachting kunnen
ook de huidige glasvezelkabels de qubits transporteren. Over enkele jaren verwacht hij dat de eerste
quantumnetwerken al in bedrijf zullen zijn. Ook nu
zullen de universiteiten, net als vijftig jaar geleden,
tot de eerste gebruikers behoren.
Onzichtbaar
Burgers merken voorlopig nog niets van de technische ontwikkelingen naar een traceerbaar, veiliger en
sneller (quantum)internet. Al denken zowel Hesselman als Robbers dat dat op termijn wel zal gebeuren.
Robbers: “Quantumtechnologie zal uiteindelijk ook
de huishoudens in kruipen. Denk bijvoorbeeld aan
de beveiliging van data uit slimme thermostaten of
zelfrijdende auto’s die met het internet zijn verbonden. Maar dan zijn we wel tien of twintig jaar verder.”
Volgens Hesselman moeten gebruikers meer grip
op hun data krijgen. Ze moeten niet alleen kunnen
zien wie hun data transporteert, maar ook waar deze
staat en wat ermee gebeurt. “Als je een apparaat
bij de Mediamarkt koopt zou daar een bijsluiter bij
moeten zitten. Daarop staat dan welke informatie
het apparaat verstuurt, naar welke locatie en met
welk doel. Slimme apparaten worden namelijk steeds
onzichtbaarder, waardoor je op een gegeven moment
niet eens meer weet waar ze zitten. Misschien wel
in de deurklink of in de vloer van je badkamer. Meer
autonomie over onze data is cruciaal voor het vertrouwen van organisaties, overheden en burgers in
onze digitale infrastructuur.” •

LICHTKOGEL De toekomst van het internet

1

1

9

