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Surabhi Khandelwal (1992) studeerde de master Urbanism aan de Technische Universiteit Delft,
waar ze zich ontwikkelde tot een stedenbouwkundige met talent voor wetenschappelijk onderzoek
en grote vaardigheid voor het opzetten van strategieën voor stedenbouw en Urban Design. Tijdens
haar afstudeerproject ontwikkelde ze een handleiding hoe steden zouden moeten reageren op- en
omgaan met overstromingen; één van de dodelijkste natuurrampen ter wereld. Klimaatverandering
speelt dan ook een grote rol in de motivatie bij haar ontwerpen, en aandacht besteden aan dit
thema is volgens haar dé nieuwe bestaansvoorwaarde. Daarnaast onderzocht ze de mogelijkheden
om het sociaaleconomisch systeem te combineren met het ecologische om zodoende nieuwe
impulsen te genereren in het stedelijk ‘metabolisme’ en te zorgen voor een veerkrachtige,
ruimtelijke omgeving.
Eerder behaalde Surabhi haar bachelorsdiploma architectuur aan Pune University, India. Daarna
werkte ze twee jaar in India bij een ontwerpbureau genaamd Atelier D ’Arts & Architecture Pvt
Ltd, waar ze betrokken was bij architectuur-, stedenbouwkundige- en interieurprojecten, en later
als freelance ontwerper. Haar passie ligt bij het ontwikkelen van strategieën voor een eerlijke en
duurzame verstedelijking. Ze streeft ernaar om een rol te spelen in het vormgeven van de stedelijke
omgeving, het beïnvloeden van de openbare ruimte en het creëren van een betere leefomgeving.
Als teamlid van BLOC zal Surabhi bijdragen aan de overgang van de huidige verkwistende
economie naar een nieuwe, meer duurzame en circulaire economie.
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Werkervaring
2020 – heden

Transition Researcher
BLOC – Next Generation Development
BLOC is a creative developer. We work on radical concepts on the cutting edge of
energy, tourism, living and working.

2018

Ondernemer
Livspace
Surabhi werkte als een freelance ontwerp partner en was verantwoordelijk voor end-

to-end operations.
2016-2018

Architect
Atelier D’ Arts & Architecture Pvt Ltd
Een ontwerpbureau dat werkt aan architectuur-, stedenbouw- en
interieurontwerp projecten met klanten als Adobe, Infosys, TATA
Consultancy services, AIIMS etc.

2015

Stagiare
Ground 11 Architects
Een ontwerpbureau dat werkt met zowel nationale als internationale
projecten, waaronder residentiële, commerciële en institutionele gebouwen.

Opleiding, Cursussen en Talen.
Opleiding
2018 – 2020
2011 – 2016

Master of Science in Urbanism, Technische Universiteit Delft
Bachelor Architectuur, University of Pune

Talen

Engels, Hindi, Nederlands (aan het studeren tot intermediair niveau)
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