
Poppy Mobility, de start-up voor gedeelde mobiliteit van de D’Ieteren 
Automotive groep met meer dan 3000 voertuigen, gaat van start in 
zijn eerste Waalse stad: Luik.

Luik, 7 februari 2023 - Poppy Mobility, dat vandaag al actief is in andere steden als 
Brussel, Antwerpen, Gent en Mechelen en in de Belgische luchthavens, breidt van-
daag zijn diensten uit naar Luik.
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De groei van diensten voor autodelen maakt het mogelijk het aantal auto’s in het bezit 
van gezinnen te verminderen. Dit wordt ook vermeld in het mobiliteitsplan van de stad 
Luik. Een privéwagen wordt slechts 5% van de tijd gebruikt en staat de rest van de tijd 
in de openbare ruimte geparkeerd. Een wagen met verschillende gebruikers delen op-
timaliseert het gebruik ervan.

Poppy Mobility biedt gedeelde voertuigen aan die worden bediend met een mobiele 
app. Gebruikers kunnen een rit boeken, het voertuig ontgrendelen en hun reis beginnen. 
Er worden prijzen per minuut en per dag gehanteerd. Brandstof, parkeren, verzekering 
en onderhoud zijn in die prijs inbegrepen. “Deze oplossing vervolledigt het multimo-
dale aanbod op het Luikse grondgebied. De voertuigen zijn een extra schakel in de 
keten van meer flexibele en toegankelijke mobiliteit voor iedereen”, legt Schepen 
van Mobiliteit Gilles Foret uit.
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Gebruikers kunnen “inter-city” verplaatsingen maken, d.w.z. een voertuig ophalen in 
een zone en weer parkeren in een andere Belgische stad waar Poppy actief is. Zo is het 
mogelijk om door heel België te reizen, maar ook naar Frankrijk, Nederland, Duitsland 
of Luxemburg - op voorwaarde dat het voertuig wordt teruggebracht naar een Bel-
gische zone. 

Eind januari kondigde Poppy een uitbreiding van 1000 naar 3000 auto’s in de komende 
maanden aan. Vandaag is het de beurt aan de stad Luik om de deelwagens te verwel-
komen. Er zijn nu 80 auto’s beschikbaar (waaronder 5 bestelwagens). De voertuigen 
staan verspreid over de straten en zijn klaar voor gebruik. De zones in Luik bestrijken het 
grootste deel van de stad, evenals Sart-Tilman, de commerciële zone Rocourt en enkele 
parkeergarages.

“We zijn blij dat we onze dienst kunnen aanbieden aan de Luikenaars. De stad Luik 
heeft zijn eigen uitdagingen op het vlak van mobiliteit waar Poppy een bijdrage kan 
leveren. Eén gedeelde auto kan tot 15 privéwagens vervangen. Meer dan 1.000 
parkeerplaatsen kunnen worden vrijgemaakt met 80 deelauto’s,” legt Sylvain Niset, 
CEO van Poppy Mobility, uit.

Om de lancering in Luik te vieren, geeft Poppy gratis credits ter waarde van €20 aan 
nieuwe gebruikers die de applicatie willen testen met de code LIEGE.

Dankzij de samenwerking tussen een jong team van lokale ondernemers en het bedrijf D’Ieteren werd in 
januari 2018 in Antwerpen de startup Poppy Mobility gelanceerd. Poppy is een platform voor gedeelde 
mobiliteit met tot op heden meer dan 200.000 gebruikers. De app is de sleutel tot het ontgrendelen 
van voertuigen, die op straat beschikbaar zijn voor zelfbediening.

VIND HET GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN OP WWW.LIEGE.BE 


