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GOLDBECK SOLAR is een dynamisch groeiende internationale onderneming. Het is sinds 

2001 een pionier in de fotovoltaïsche industrie in Duitsland. Het familiebedrijf, dat moment-

eel wordt geleid door de oprichter, Joachim Goldbeck, is sinds de oprichting gestaag gegroeid. 

Dankzij een uitgebreide strategie is het in staat om klanten alle schakels in de waardeket-

en te bieden voor de optimale implementatie van fotovoltaïsche systemen. Van projec-

tontwikkeling, via bouw, exploitatie en onderhoud tot en met de selectieve financiering van 

grootschalige projecten.   

 

Kort overzicht

19 Jaren
Ervaring sinds 2001

707 MWp
O&M-portefeuille

1,060 MWp
Geïnstalleerde capaciteit

15 Countries
commerciële bedrijvigheid

1,451 MWp
Ordervolume

115 Medewerkers
22 Nacionaliteiten
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2.177.145 t
CO2-besparing sinds 2001

270.022 
geleverde huishoudens
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Beheer

Joachim Goldbeck is een bedrijfsleider, die zich inzet voor 
de innovatie en ontwikkeling van duurzame energieo-
plossingen. 
Sinds de oprichting in 2001 is hij voorzitter van GOLDBECK 

SOLAR, een pionier en leider in de foto-
voltaïsche industrie die EPC- en O&M-dien-
sten aanbiedt voor professionele PV-instal-
laties op commerciële tot utilitaire schaal 
op mondiaal niveau.

Joachim Goldbeck is aandeelhouder en lid van de Raad van 
Bestuur van de Ortwin Goldbeck Holding SE, die eigenaar is 
van GOLDBECK GmbH - de toonaangevende Duitse indus-
triële bouwgroep.
In 2018 richtte hij de Joachim Goldbeck Holding op, waarbij 
hij GOLDBECK SOLAR, Solarnet en Solarnet Investment inte-
greerde in een nieuwe businessgroep. De Joachim Goldbeck 
Holding bestrijkt op modulaire basis de volledige waardeket-
en voor fotovoltaïsche diensten en genereert systematisch 
synergieën tussen Projectontwikkeling, EPC, O&M, Projectfi-
nanciering en verkoop van elektriciteit.
Met meer dan 20 jaar ervaring in de fotovoltaïsche sector 
heeft Joachim Goldbeck talrijke octrooien voor technische 
ontwikkelingen geregistreerd en heeft het bedrijf bijge-
dragen aan verschillende comités in de sector. Hij werd 
herkozen om in 2018 voor een derde termijn voorzitter te 
worden van de Duitse Zonnevereniging (BSW). Sinds april 
2019 is hij lid van de Raad voor Duurzame Financiering van 
de Duitse regering.
Hij heeft een mastergraad in Werktuigbouwkunde van de 
Universiteit van Karlsruhe en een MBA van het Collège des 
Ingénieurs (CDI).

Tobias Schuessler started in hardware-related software 
development and installed production lines in various in-
dustries worldwide. In 2008 he started an impressive career 
at GOLDBECK SOLAR as a project manager. Thanks to the 

combination of an interested and bright 
personality, as well as his expertise as an 
electrical engineer in all operational areas 
of the company, he was able to successfully 
establish himself at GOLDBECK SOLAR. 

Tobias Schuessler specialises in requirements, norms and 
electrotechnical standards for the construction of solar 
power plants. 
In the 12 years of his career in the solar industry Tobias 
Schuessler strategically built up the subsidiary in Thailand 
and managed the operative units in the United Kingdom.
In 2017 he was appointed Chief Operating Officer of Gold-
beck Solar. 
His international experience is a valuable basis for the inter-
national orientation of Goldbeck Solar, starting from Project 
Development, the EPC business to Operation & Maintenance. 

Financiële stabiliteit

De betrouwbaarheid en stabiliteit van GOLDBECK SOLAR 
wordt in de hoogste kredietratings erkend door de Duitse 
economische informatiebeveiligingsindex (Bonitätsindex 
der Wirtschaftsauskunft). Op het gebied van inkoop en 
uitbesteding heeft GOLDBECK SOLAR een sterke relatie met 
de leveranciers van onderdelen, waardoor wij onze klanten 
bancaire oplossingen kunnen bieden. Onze overeenkom-
sten met deze bedrijven zorgen ervoor dat de inkoop van 
producten probleemloos en van de best mogelijke waarde 
is. Als business partner staat GOLDBECK SOLAR voor 
verantwoordelijkheid en stabiliteit op lange termijn. Onze 
aanpak van planning, uitvoering en controle wordt geken-
merkt door het besef dat het project een blijvende impact 
zal hebben en natuurlijk ook voor tientallen jaren financieel 
rendement zal zorgen voor de eigenaar en de investeerders.

Awards

k   ENNI Solarpark als Vorzeigeprojekt des Landes NRW 
ausgezeignet

k   Finalist voor de Intersolar Award 2019 met het GEOS-sys-
teem

k   Winnaar van de EMEA Finance Award voor de beste 
zonne-energie deal met SES Saran in Kazachstan 2019

k   Intersolar Award 2017 voor technische uitmuntendheid in 
de stortplaatsproject “Hellsiek”.

k   Beste PV-Project op utilitaire schaal in het Verenigd 
Koninkrijk 2014.

k   Intersolar Award 2014 voor technische uitmuntendheid 
voor de Marienheide School en het Sportcentrum in de 
Noordrijn. Westphalia.
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Partners die we zoeken & Diensten die we aanbieden

U bent een investeerder

Wij bieden investeringsmo-
gelijkheden vanaf het begin 
van de projectontwikkeling 
tot en met volledig aang-
esloten PV-centrales. Bov-
endien bieden we O&M- en 
Asset Managementdien-
sten aan om de winst van 
uw investering op lange 
termijn veilig te stellen.

U bent 
projectontwikkelaar

Wij kunnen vanaf het begin 
van de ontwikkeling met u 
samenwerken en u onderweg 
technische ondersteuning 
bieden of uw volledig ontwik-
kelde projecten aanschaffen.

U bent Off-taker

U bent een industriële of 
energiehandelaar en wilt 
schone en goedkope ele-
ktriciteit kopen? Wij kun-
nen PV-elektriciteit lev-
eren, zodat u, uw klanten 
en de maatschappij pro-
fiteren van uw beslissing.

Jullie zijn allemaal in één: 
Investeerder & Ontwikke-
laar & Off-taker
Wij kunnen eenvoudigweg 
het meest betrouwbare en 
zorgeloze PV-systeem voor 
u ontwerpen en bouwen. Een 
volledig pakket inclusief be-
diening en onderhoud. Zo-
dat u zich kunt concentreren 
op uw kernactiviteiten.

PV-zonne-
parken

PV Zonne-
daken

O&M
Operaties en 
Onderhoud

Project
Ontwikkeling

Financiering

Vermogens-
beheer

Operaties en 
Onderhoud

EPC
Engineering, Inkoop 

en Bouw

Zonneproject

Chile
PMGD’s of 9MVA
PMGD´s of 11  MWp (Sta Julia, Laja)
  
Kazachstan 
SES Saran / 100 MWp
KAZ Solar 50 / 50 MWp + 26 MWp

Groot-Brittannië
Reydon & Bodmin II | 5 + 5 MWp

Duitsland
Bliesdorf II | 21.9MWp
Enni | 3,6 MWp 
Porsche | 2 MWp 

Mexico
Sta Teresa  | 350 MWp
Mann & Hummel  | 500 kWp

Groot-Brittannië
Creacombe | 7,3 MWp 
Hazel Folly | 13.1 MWp 
Hazel Wrangle | 10.8 MWp 
Sandridge | 49.7 MWp 

Nederland
Middern Groningen | 103 MWp
Lelystad  | 28 MWp

Product- en dienstenaanbod 

Duitsland
Creacombe | 5 MWp 
Hazel Folly | 13.1 MWp 
Hazel Wrangle | 10.8 MWp 
Sandridge | 49,7 MWp 

Polen
Clip  MWp| 6,7 MWp
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Clients

Onze klanten zijn internationaal gerenommeerde bedri-
jven die bij GOLDBECK SOLAR de beste zonnesystemen op 
industriële daken en op de grond eisen en verkrijgen. Wij 
zorgen voor onze lange termijn partnerships gedurende de 
levensduur van elk zonnestroomsysteem.

Onze markten 
waar de zon schijnt

Entities

GOLDBECK SOLAR GmbH
GOLDBECK SOLAR Ltd. (GB)
GOLDBECK SOLAR Turkey
GOLDBECK SOLAR Nederland B.V
GOLDBECK SOLAR España S.L.
GOLDBECK SOLAR Mexico S.A. de C.V.
Solarnet Investment GmbH/ KAZ Solar 50
Solarnet Chile Spa

Azië
Kazachstan

Latijns-Amerika
Chili
Mexico Europa

Duitsland
Groot-Brittannië
Ierland
Nederland
Polen
Portugal
Spanje

Legenda

p  gebouwde pro-

jecten

p  doelmarkten


