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Op zondag 2 juli 2017 om 15:25 hoorde ik (PS) vanop de 
Gooreindbaan op het Groot Schietveld te Brecht in de verte een bij-
eneter roepen. Toen de vogel voor een tweede keer riep klonk dat 
geluid verrassend veel als de roep van een Groene Bijeneter Merops 
persicus zoals ik me die van mijn jarenlang verblijf op het Arabisch 
Schiereiland herinnerde. De verrassing sloeg snel om naar twijfel en 
paniek toen ik er niet in slaagde om de verder zwijgzame vogel in 
beeld te krijgen. Ik waarschuwde onmiddellijk Erik Ducastel (ED) die 
even verderop post had gevat om te genieten van de drie jagende 
Slangenarenden Circaetus gallicus die op dat moment in het gebied 
aanwezig waren. Gelukkig begon de vogel opnieuw te roepen, dit-
maal duidelijk dichterbij, en uiteindelijk kregen we hem in de kijker. 
Daarbij versterkte het typische silhouet met de lange staartprojectie 
mijn vermoeden dat dit wel degelijk een Groene Bijeneter betrof. De 
laatste twijfel verdween echter pas wanneer we eerst het algemene 
kleur- en vervolgens ook het typische koppatroon met de blauwe 
wangen van de snel naderende vogel konden waarnemen. Gelukkig 
kon ED een aantal bewijsfoto’s van deze nieuwe soort voor België 
maken toen die een paar rondjes boven de heidevlakte draaide, ver-
volgens op zo’n 80 m hoogte over onze hoofden passeerde, om uit-
eindelijk naar het zuidwesten te vliegen en over het bos uit ons zicht 
te verdwijnen.

Beschrijving en determinatie
De foto’s van ED bevestigen alle kenmerken die we tijdens de korte 
waarnemingsduur konden vaststellen en waarop we onze determi-
natie als Groene Bijeneter baseerden:
• het typische silhouet van een bijeneter met opvallend verlengde 

middelste staartveren en een vrij lange, dunne en duidelijk gebo-
gen snavel. De lengte van de staartprojectie werd daarbij geschat 
op ruim een derde van de totale staartlengte

• de volledig groene boven- en onderdelen, met uitzondering van 
de volledig bruinrode ondervleugels met dunne zwarte achter-
rand

• de koptekening met een zwarte teugel en oogstreep omringd 
door een blauwe wenkbrauw- en wangstreep, een gele kin en 
rode keel. Er was wat wit te zien op het voorhoofd en in de wang-
streep, maar de omvang ervan kon niet gedefinieerd worden tij-
dens de korte waarnemingsduur, noch op de foto’s achteraf

De eerste indicatie van de identiteit van de vogel op het Groot 
Schietveld was zijn vluchtroep die - met de nodige ervaring - toch 
te onderscheiden is van de vluchtroep van de gewone Bijeneter.  De 
vluchtroep van Bijeneter is een luid “pruu, pruu” met typische, 
diepe u-klank terwijl die van Groene Bijeneter zoals op het Groot 
Schietveld werd gehoord een zachter, hoger “prrie, prrie” is, met eer-
der een i- dan een u-klank.
Juveniele ‘gewone’ Bijeneters M. apiaster kunnen soms opvallend 
groene bovendelen hebben, maar deze hebben nauwelijks of geen 
staartprojectie en een roodbruine kruin (Svensson et al. 2010). Ook 
bij adulte Bijeneters kunnen de lichtblauwe onderdelen soms ver-
rassend groen overkomen, vooral bij vogels in een vers verenkleed 
wanneer de blauwe veren vaak groene randen hebben. Zo’n vogel 
kon hier eenvoudig uitgesloten worden op basis van de lange staart-
projectie, de typische koptekening, en de smalle zwarte achterrand 
die gelijkmatig doorliep langs de volledig roodbruin gekleurde 
ondervleugel (van Duivendijk 2010).
Aangezien bijeneters tegenwoordig ook in gevangenschap worden 
gehouden (zie www.aviornis.nl), moet ook rekening gehouden wor-
den met het risico van een ontsnapte vogel. Verscheidene, meer exo-
tische soorten bijeneters hebben eveneens een lange staartprojec-
tie, gecombineerd met overwegend groene boven- en onderdelen, 
en kunnen dus met Groene bijeneter verward worden (del Hoyo et al. 
2001). Dit geldt voornamelijk voor Kleine Groene Bijeneter M. orien-
talis, Blauwstaartbijeneter M. phillipinus en Madagaskarbijeneter M. 
superciliosus - de laatste werden tot voor kort overigens samen met 
Groene Bijeneter als één soort M. superciliosus beschouwd (Cramp 
et al. 1985, del Hoyo et al. 2001). Alle vormen van Kleine Groene 
Bijeneter zijn evenwel beduidend kleiner met kortere vleugels en 
tonen daardoor een ander vliegbeeld dan Groene Bijeneter; de soort 
heeft ook een andere vluchtroep. Blauwstaartbijeneter uit Indië en 
ZO-Azië heeft een vrijwel identiek silhouet en vliegbeeld als Groene 
Bijeneter, maar verschilt door een opvallend blauwe buik, stuit en 
staart, en door een andere koptekening met een bruingroene kruin. 
Madagaskarbijeneter uit ZO-Afrika en Madagaskar heeft dan weer 
(meestal) een bruinrode kop met een smallere witte wenkbrauw- 
en wangstreep zonder blauw. De combinatie van een blauwe 
wenkbrauw- en wangstreep, de gele kin en rode keel, en de volle-
dig bruinrode ondervleugels met dunne zwarte achterrand van de 
vogel op het Groot Schietveld sluit dus al deze potentiële ‘escapes’ 
uit en past enkel bij Groene Bijeneter.

Ondersoort

De Groene Bijeneter komt voor in twee gescheiden populaties die 
als aparte ondersoorten erkend worden (del Hoyo et al. 2001, del 
Hoyo & Collar 2014):
- De West-Afrikaanse ondersoort M. p. chrysocercus is een zomer-

gast in Marokko en Algerije. Het is een korte-afstandstrekker 

Groene Bijeneter op Groot Schietveld 
Brecht (A), nieuw voor België
❱ Peter Symens & Erik Ducastel

❱ Groene Bijeneter Merops persicus op het Groot Schietveld te Brecht (A).  
2 juli 2017 (Foto: Erik Ducastel)
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die voornamelijk ten zuiden van de Sahara overwintert van 
Senegambia tot het Tsjaadmeer. Enkele geïsoleerde populaties 
komen als standvogel voor in de Westelijke Sahelzone, in onder-
meer Mauritanië en Mali.  Deze werden door Cramp et al. (1985) 
nog als aparte ondersoort (alternans) beschouwd, maar worden 
vandaag tot de ondersoort chrysocercus gerekend.

- De nominaat M. p. persicus broedt van het Midden Oosten en 
de westelijk en noordelijke kustgebieden langs de Kaspische 
Zee tot ver in Kazachstan, Pakistan en West Indië. Deze lange-
afstandstrekker vliegt via het Midden Oosten en het Arabisch 
Schiereiland naar Oost- en Zuidelijk Afrika waar hij voornamelijk 
overwintert in een uitgestrekt gebied van Soedan en Somalië tot 
Botswana en Zuid-Afrika.

Volgens de literatuur (Cramp et al. 1985, Fry et al. 1992, del Hoyo et 
al. 2001, van Duivendijk 2010) zijn de belangrijkste verschillen tus-
sen de Aziatische nominaat persicus en de Afrikaanse ondersoort 
chrysocercus:
• de staartprojectie: deze is bij chrysocercus langer en bij persicus 

significant korter dan de staartlengte. Dit kenmerk is in het veld 
echter enkel bruikbaar voor mannetjes chrysocercus aangezien 
de lengte van de staartprojectie bij vrouwtjes chrysocercus gro-
tendeels overlapt met die van mannetjes en vrouwtjes persicus 
(Ebels & van der Laan 1994).

• de groene onder- en bovendelen: bij chrysocercus zijn deze 
overwegend lichter groen met een meer gelige tint dan bij de 
ietwat donkerder en meer egaal groen gekleurde persicus. Dit 
kleurverschil wordt echter sterk beïnvloed door slijtage en door 
de lichtomstandigheden in het veld (Ebels & van der Laan 1994, 
Schekkerman & Ebels 2010).

• de wenkbrauw- en vooral de wangstreep zijn bij persicus breder 
en donkerder/dieper blauw. De nominaat persicus heeft ook meer 

wit op het voorhoofd en, soms, tussen de zwarte oogstreep en de 
blauwe wangstreep dan chrysocercus. Deze witte kleur verdwijnt 
echter vaak volledig door slijtage van het verenkleed (Cramp et 
al. 1985).

Aangezien enerzijds verlengde veren kunnen afbreken en/of ver-
sneld slijten en anderzijds kleurverschillen sterk beïnvloed kunnen 
worden door slijtage en lichtomstandigdheden, kan de ondersoort 
bij Groene Bijeneter in het veld in het beste geval enkel op basis 
van een combinatie van bovenstaande kenmerken bepaald worden 
(Ebels & van der Laan 1994). Vanwege de staartprojectie (korter dan 
de staartlengte) , de egaal donkergroene kleur (zonder gelige tint), 
de reikwijdte en diepblauwe kleur van wenkbrauw- en wangstreep, 
en de aanwezigheid van wit op het voorhoofd en de wangstreep 
betrof de vogel te Brecht hoogstwaarschijnlijk de Aziatische onder-
soort persicus.

Leeftijd en geslacht

De goed ontwikkelde staartprojectie en de blauwe wenkbrauw- en 
wangstreep sluiten een juveniele vogel uit. De vogel bij Brecht was 
minstens in zijn tweede kalenderjaar. Jonge vogels maken tijdens 
hun eerste winter een volledige rui door naar het adult verenkleed. 
Tweedejaars vogels zijn dan ook niet van adulten te onderscheiden, 
tenzij er in hun eerste zomerkleed nog een juveniele arm- of staart-
pen aanwezig is (Cramp et al. 1985). De foto’s van de in Brecht waar-
genomen vogel laten echter niet toe om zo’n eventueel nog aanwe-
zige juveniele pen van de andere te onderscheiden.
Volgens Cramp et al. (1985) is er slechts één significant onderschei-
dend kenmerk tussen mannetjes en vrouwtjes Groene Bijeneter van 
de ondersoort persicus, nl. de lengte van de staartprojectie. Bij man-
netjes zijn de middelste verlengde staartveren gemiddelde 55 mm 

❱ Groene Bijeneter Merops p. persicus. 7 november 2013. Salalah, Oman  
(Foto: David Verdonck)

❱ Groene Bijeneter Merops p. chrysocercus. 5 maart 2015. Gambia  
(Foto: Ad Markesteijn)
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(spreiding 43-67, n=23) langer dan de rest van de staart. Bij vrouw-
tjes is de staartprojectie gemiddeld 41 mm lang (spreiding  35-52, 
n= 15). Een lengte in absolute cijfers en/of een lengteverschil van 
gemiddeld 14 mm is in het veld en zelfs op foto’s moeilijk in te schat-
ten. Echter, als de relatieve lengte van de staartprojectie vergeleken 
wordt met de snavellengte (gemiddeld 48 mm, spreiding 44-50, 
n=22) (Cramp et al. 1985), dan kan men met vrij grote zekerheid stel-
len dat vogels met een staartprojectie die duidelijk langer is dan de 
snavel mannetjes zijn. Deze vergelijking werkt evenwel enkel in één 
richting. Vogels met een staartprojectie die even lang of korter is dan 
de snavel kunnen zowel vrouwtjes zijn als mannetjes met gesleten, 
afgebroken of nog niet volgroeide middelste staartpennen. Op alle 
beschikbare foto’s van de Groene Bijeneter op het Groot Schietveld 
is de staartprojectie duidelijk langer dan de snavel, wat erop wijst 
dat het om een mannetje ging.

Voorkomen in België en Europa
Deze waarneming werd inmiddels door de Belgian Rare Bird 
Committee als het eerste geval van Groene bijeneter voor België 
aanvaard (zie www.belgianrbc.be). Helemaal onverwacht is het 
opduiken van een Groene Bijeneter in ons land evenwel niet, 
gezien de waarnemingen in onze buurlanden: 4 in Nederland, 4 in 
Duitsland, 7 in Frankrijk, en 9 in het Verenigd Koninkrijk (zie onder). 
Het is eerder verrassend dat deze soort nog niet eerder in ons land 
werd waargenomen.
Cyprus is het enige land in Europa waar de Groene Bijeneter als 
regelmatige doortrekker voorkomt (Flint & Stewart 1992). In de rest 
van Europa is deze soort een dwaalgast. Ebels & van der Laan (1994) 
vermelden tot en met 1993 ten minste 47 aanvaarde gevallen van 
Groene Bijeneter in Europa buiten Cyprus. Daarvan komen er 15 uit 
Noord- en Noordwest Europa (7 uit het Verenigd Koninkrijk, 3 uit 
Zweden, 2 uit Denemarken, en telkens 1 uit Finland, Duitsland en 
Nederland).  De overige 32 gevallen komen uit zuidelijk Europa (10 
uit Malta, 7 uit Italië en Griekenland, 4 uit Frankrijk, en telkens 1 uit 
Bulgarije, Gibraltar, Spanje en het voormalige Joegoslavië). Van 1994 
tot en met 2010 steeg het aantal geaccepteerde Europese gevallen 
tot c. 65 (Schekkerman & Ebels 2010, www.dutchavifauna.nl), met 
13 nieuwe waarnemingen uit Noord- en West Europa (Duitsland 3, 
Noord-Frankrijk 1, het Verenigd Koninkrijk 2, Nederland 2, Finland 2, 
Zweden 2, Denemarken 1) en slechts 5 uit Zuid-Europa (3 uit Spanje 
en 2 uit Zuid-Frankrijk). 

Van 2011 tot en met 2017 werden in de WP-overzichten in Dutch 
Birding en de WP-databanken van Netfugl en Tarsiger nog 20 bijko-
mende gedocumenteerde waarnemingen van Groene Bijeneter in 
Europa vermeld. In tegenstelling tot de periode 1994-2010 komen 
de meest recente waarnemingen voornamelijk uit Zuid-Europa (6 
uit Spanje, waarvan 2 op de Canarische Eilanden, 3 uit Italië, 2 uit 
Griekenland en telkens 1 uit Portugal en Bulgarije). Naast de waar-
neming te Brecht komen slechts 4 van die recente waarnemingen 
uit Noord- en West-Europa  (2 uit Zweden, en telkens 1 uit Finland en 
Nederland). Verder werd Groene Bijeneter in die periode ook voor het 
eerst waargenomen in Zwitserland (6 mei 2013) en Oostenrijk (22 mei 
2016). Dit alles brengt de teller voor Europa (zonder Cyprus) inclusief 
de Canarische Eilanden op minstens 85 gevallen (zie figuur 1). 
Figuur 2 toont het aantal Europese waarnemingen van Groene 
Bijeneter Merops persicus per jaar sinds 1989, opgesplitst tussen 
noordelijk en zuidelijk Europa. “Noordelijk Europa” werd daarbij 
gedefinieerd als het grondgebied van alle Scandinavische lan-
den, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België en 
de noordelijke helft van Frankrijk. De zuidelijke helft van Frankrijk, 
alle landen die grenzen aan de Middellandse en Adriatische Zee, 
Zwitserland, Oostenrijk en Bulgarije werden onder “zuidelijk Europa” 
gegroepeerd. Daarbij valt op dat tot en met 2010 de bulk van de 
waarnemingen in noordelijk Europa werden genoteerd, en dat 
sindsdien de klemtoon duidelijk naar zuidelijk Europa is verschoven. 
Verscheidene auteurs hebben de herkomst van Groene Bijeneters 
in Europa onderzocht op basis van fotomateriaal en het patroon 
van de waarnemingen (Ebels & van der Laan 1994, Slack 2009, 
Schekkerman & Ebels 2010). Ebels & van der Laan (1994) kwamen 
daarbij tot de conclusie dat er tot en met 1993 in heel Europa geen 
enkel bevestigd geval van de Afrikaanse ondersoort chrysocercus 
gekend was, en dat alle vogels die in Noord- en West-Europa werden 
waargenomen in regel tot de oostelijke ondersoort persicus behoor-
den. Ook Slack (2009) bestempelde alle gevallen in het Verenigd 
Koninkrijk als  persicus. Schekkerman & Ebels (2010) sloten evenwel 
niet uit dat waarnemingen in de Mediterrane landen ook vogels van 
de Afrikaanse ondersoort kunnen betreffen, temeer omdat in de 
kuststreek ten noorden van het Atlasgebergte in Marokko Groene 
Bijeneters worden waargenomen die in groepen van Bijeneters 
noordwaarts trekken (Thévenot et al. 2003). Voorts concludeerden 
ook zij dat persicus wel degelijk de te verwachten ondersoort in 
Noord- en West- Europa is. De oostelijke oorsprong van de vogel van 
het Groot Schietveld te Brecht past dus perfect in de conclusies van 
bovenvermelde studies. 
Figuur 3 toont de spreiding van alle gevallen met gekende datum in 
noordelijk en zuidelijk Europa per decade (n=76).

❱ Figuur 1. Aantal waarnemingen van Groene Bijeneter Merops persicus per land 
in Europa (n=85)
Figure 1. Number of observations of Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus per European 
country (n=85)
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❱ Figuur 2. Aantal waarnemingen van Groene Bijeneter Merops persicus in Europa 
sinds 1989 (n=57).
Figure 2. Number of observations of Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus in Europe per 
year from 1989 onwards, divided into 'Northern' and 'Southern' Europe (n=57).
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De overgrote meerderheid van de waarnemingen van Groene 
Bijeneter in Europa werd tijdens het voorjaar en de zomer geno-
teerd. Gevallen tijdens het najaar (eind augustus–midden oktober) 
zijn schaars. Het valt op dat de soort in zuidelijk Europa vooral in het 
voorjaar (april-mei) wordt waargenomen, terwijl de meeste waar-
nemingen in noordelijk Europa vooral tijdens de zomermaanden 
(eind mei–eind juli), dus 1 tot 2 maanden later werden genoteerd. 
Daarmee is de Groene Bijeneter, in tegenstelling tot de meeste 
andere dwaalgasten van Aziatische oorsprong, één van de weinige 
dwaalgasten die voornamelijk tijdens de zomermaanden in Noord- 
en West-Europa opduikt. De datum waarop de vogel te Brecht werd 
waargenomen, 2 juli, past perfect in dit afwijkend verschijnings-
patroon van Groene Bijeneter in Noord- en West-Europa.

Peter Symens, Kampweg 52/6, B- 2990 Wuustwezel; 
peter.symens@natuurpunt.be
Erik Ducastel, Martelarenstraat 163, B- 2400 Mol;
erik.ducastel@telenet.be
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❱ Figuur 3. Fenologie van de waarnemingen van Groene Bijeneter Merops persicus 
in Europa (n=76)
Figure 3. Phenology of the observations of Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus in 
Southern (brown) an Northern (green) Europe (n=76)

Samenvatting - Summary - Résumé
Op 2 juli 2017 werd een Groene Bijeneter Merops persicus waarge-
nomen op het Groot Schietveld te Brecht. De soort werd gedetermi-
neerd op basis van de vluchtroep, de opvallend lange staartprojectie, 
de volledig bruinrode ondervleugels met dunne zwarte achterrand, 
de groene boven- en onderdelen en het voor deze soort typische kop-
patroon van het adult verenkleed. De combinatie van de staartprojec-
tie, de kleur van het verenkleed en het koppatroon duidt op een vogel 
van de oostelijke ondersoort persicus. De verhouding tussen de staart-
projectie en snavellengte wijst op een mannetje.  
Deze waarneming betreft het eerste geval van Groene Bijeneter in 
België. In totaal zijn er tot nog toe ca. 85 waarnemingen van deze 
soort in Europa (buiten Cyprus) gekend. De overgrote meerderheid 
van deze waarnemingen werden tijdens het voorjaar en de zomer 
genoteerd, waarbij de piekperiode in Zuid-Europa in april-mei en in 
Noord- en West-Europa in juni-juli valt. Dit verschijningspatroon ver-
schilt dus opvallend van dat van de meeste andere dwaalgasten van 
Aziatische oorsprong, die overwegend pas in het najaar in onze con-
treien opduiken. Zowel de waarnemingsdatum als de ondersoort van 
de vogel te Brecht passen perfect in het verschijningspatroon van 
Groene Bijeneter in Noord- en West-Europa. 

Observation of a Blue-cheeked Bee-eater at Groot Schietveld Brecht 
(A), a new species for Belgium
On July 2 2017 a Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus was observed at 
Groot Schietveld, Brecht in the province of Antwerpen. The identification was 
based on the flight call, the remarkably long tail-projection and the rufous 
underwings with narrow black trailing edge, the green upper and underparts 
and the typical head pattern for adult birds. The combination of tail projec-
tion, plumage coloration and head pattern indicates a bird of the eastern sub-
species persicus. The tail projection and bill length ratio suggest a male bird.

This is the first case of Blue-cheeked Bee-eater in Belgium. For Europe 
(Cyprus excluded) a total of approx. 85 observations is known. The vast 
majority of these were noted in spring and summer. The peak period for 
Southern Europe is April-May and for Northern and Western Europe June-
July. This pattern of appearance differs remarkably from other Asian 
vagrants which in our region mostly occur in autumn. The date as well as 
the subspecies of the bird in Brecht matches perfectly with other observa-
tions of Blue-cheeked Bee-eater in Northern and Western Europe.

Observation d’un Guêpier de Perse au Groot Schietveld à Brecht (A), 
une nouvelle espèce pour la Belgique
Le 2 juillet 2017, un Guêpier de Perse Merops persicus a été observé au 
Groot Schietveld à Brecht (A). L’espèce a été déterminée sur la base du cri 
en vol, la queue remarquablement longue, le dessous de l’aile entièrement 
brun-rougeâtre avec le bord extérieur fin et noir, les parties inférieures et 
supérieures vertes et le masque facial typique d’un oiseau adulte de cette 
espèce. La combinaison de  la queue saillante, de la couleur du plumage et 
du masque facial indique un oiseau de la sous-espèce orientale persicus. Le 
rapport entre la saillie de la queue et la longueur du bec confirme qu’il s’agit 
d’un mâle.
Cette observation concerne le premier cas de Guêpier de Perse en 
Belgique. Au total, environ 85 observations de cette espèce sont connues 
en Europe (hors Chypre). La grande majorité de ces observations ont été 
enregistrées au printemps et en été, avec une période de pointe dans le 
sud de l’Europe en avril-mai et en Europe du Nord et de l’Ouest en juin-juil-
let. Ce mode d’apparition est donc remarquablement différent de celui de 
la plupart d’autres occasionnels d’origine asiatique, qui se manifestent 
principalement à l’automne dans nos régions. La date d’observation et la 
sous-espèce de l’oiseau de Brecht s’intègrent parfaitement dans le mode 
d’apparition des Guêpiers de Perse en Europe du Nord et de l’Ouest.


