
DETERMINATIE 
 
                  Nils van Duivendijk 
GRASPIEPER EN BOOMPIEPER 
 
Wat is het probleem? 
Deze twee bruinachtige, gestreepte piepers lijken oppervlakkig gezien redelijk veel 
op elkaar en geven dus soms aanleiding tot verwarring. Graspiepers zitten wel 
eens in bomen en struiken en boompiepers zitten regelmatig op de grond. 

 

 
Graspieper - Jan van der Greef 

 
Kenmerken 
Onderdelen 
- De onderdelen van beide soorten zijn sterk gestreept maar bij boompieper ver-
smalt de streping heel sterk op de flank, daar zijn het alleen dunne schachtstreep-
jes. Vaak, maar niet altijd, heeft boompieper iets van een zwakke borstband door-
dat de geelbruine grondkleur van de borst iets afsteekt tegen de wittere rest van 
de onderdelen. Bij graspieper is dit niet het geval is. 
Achternagel 
- Graspieper heeft een zeer lange, rechte achternagel, boompieper een relatief 
korte en sterk gekromde achternagel. 
Snavelvorm 
- Boompieper heeft een wat dikkere snavel (vooral aan de basis), waardoor de 
snavel als geheel meer driehoekig is. Graspieper heeft een slank en zwak ogend 
snaveltje. 
Koppatroon 
- Boompieper heeft een iets sterker koppatroon door de aanwezigheid van een 
zwakke donkere oogstreep die de lichte oogring doorbreekt. Bij graspieper is de 
lichte oogring compleet. Boompieper heeft een duidelijkere wenkbrauwstreep die 
ook achter het oog duidelijk blijft in tegenstelling tot de zwakke wenkbrauwstreep 
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van graspieper die achter het oog vervaagt. 
Patroon middelste dekveren 
- Boompieper heeft sterker getekende middelste dekveren (de rij veren bovenaan 
de gesloten vleugel). De zwarte centra met brede witte rand aan die veren vor-
men een soort scherp getekende “ketting” aan de vleugel. Bij graspieper is het 
allemaal wat minder scherp getekend en daardoor niet opvallend. 
Poot- en snavelkleur 
- Boompieper heeft vaak roze-achtige poten en ondersnavelbasis, bij graspieper is 
dit meer bruingeel. 
 
Gedrag 
Boompieper “pompt” vaak op een bedaarde manier met de staart wanneer de 
vogel verder stil zit (Siberische boompieper, een dwaalgast in Nederland, doet dat 
nog opvallender). Graspieper maakt wel staartbewegingen, maar dan sneller en 
schokkender en samenvallend met andere bewegingen, bijvoorbeeld lopen. 
 
Geluid 
De vluchtroepen van beide soorten verschillen sterk. Graspieper heeft een voor 
veel waarnemers bekend hoog “sie-sie-sie”, terwijl boompieper een vrij laag, hees 
klinkend “psrieee” geeft. 

 

 
Boompieper - Bert Geelmuijden 

 
Wetenswaardigheid 
Graspieper is een zeer talrijke doortrekker waarbij de voorjaarstrek onder gunstige 
omstandigheden soms enorm piekt. Het Nederlands record is bijna 400.000 langs-
vliegend op 15 april 2003 bij trektelpost Breskens! Boompieper is aanzienlijk min-
der talrijk en ook minder opvallend, maar op goede trekdagen kan een waarnemer 
die de roep goed kent, er langs de kust vele noteren. 
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