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Verzorgingsinstructie Olijfboom 

Olea europaea 
 

- Waterhuishouding: Wanneer de olijfboom geplant is met hydrokorrels en mediterraan substraat, 

behoeft de olijfboom in het groeiseizoen (februari t/m oktober) 1 maal per week veel water! In de zomer 
kan dit bij droog en heet weer uitgebreid worden naar 2 maal per week.  

In de herfst is de watergift afhankelijk van de weersomstandigheden. Indien het veel regent behoeft de 
olijfboom geen extra water. Indien het lang droog is mag er in de herfst nog enkele malen water gegeven 

worden. Natuurlijk is het moeilijk te zeggen hoeveel water er gegeven moet worden omdat een boom in 
verschillende condities kan staan en er verschillende maatvoeringen olijfbomen zijn. Het is dan ook aan te 

raden om regelmatig de kluit te controleren of deze vochtig genoeg is. Dit kunt u doen door enkele 

centimeters aan mediterraan substraat langs de kluit weg te halen. Wanneer de grond te droog is kunt u de 
watergift verhogen. Staat de olijfboom te droog dan zal het blad geel worden en afvallen. In de winter dient 

u de grond vochtig te houden indien het lange tijd niet regent en niet vriest. Ook is het belangrijk na een 
lange vorstperiode water te geven wanneer er geen kans meer is op een nieuwe vorstperiode. Dit omdat 

vorst de grond uitdroogt. Houdt er ook rekening mee dat wanneer een olijfboom is aangeplant in een 

plantenbak, deze meer water nodig heeft dan in de volle grond. 
 

- Bemesting: De speciale mediterrane grond van de Olijfboomspecialist bevat voldoende voeding voor ca. 7 
maanden (1 groeiseizoen). De volgende jaren kunt u de olijfboom voeden met speciale langwerkende 

voedingskorrel voor mediterrane bomen. Deze voeding is verkrijgbaar bij de Olijfboomspecialist. Voor de 
dosering kunt u de instructie hiervan raadplegen. 

 

- Snoeien: Het is belangrijk uw olijfboom in het voorjaar terug te snoeien. Zorg ervoor dat u enkele dikkere 
twijgen eruit snoeit, dit om een open kroon te behouden. De resterende jongere twijgen mogen in het 

voorjaar 30% worden teruggesnoeid. Wanneer u de boom in het voorjaar snoeit, krijgt u er een mooiere, 
vollere boom voor terug. Oftewel: snoeien is groeien! Het snoeien van de olijfboom kan het beste gebeuren 

in april. Indien gewenst kunt u de olijfboom in de zomer nog een keer licht bijsnoeien. 

 
- Overwinteren: Wanneer het winter wordt, dient u het weer goed in de gaten te houden. De stam van de 

olijfboom kan, afhankelijk van het ras en de stamomtrek, -15 graden Celcius verdragen. Het blad 
daarentegen kan schade oplopen bij -12 graden Celcius. Om het zekere voor het onzekere te nemen kunt u 

uw olijfboom het beste beschermen met een TreeSafe boomjas vanaf -10 graden Celcius. Bij strenge vorst 

vanaf -15 graden Celcius kan de boomjas gecombineerd worden met een TreeSafe warmteslang. Op deze 
manier is uw boom het beste beschermd tijdens eventuele strenge of lange vorstperiodes. Kijk voor meer 

informatie en instructievideo’s over onze TreeSafe boomjas en warmteslang op 
www.vorstbeschermingvoorbomen.nl/instructie-videos.  

 
- Plagen en ziektes: Bij lange natte periodes kan er een bladschimmel en/of wolluis optreden. Wanneer er 

schimmel op het blad zit kunt u dit zien aan de ronde zwarte of gele vlekken. Wanneer er wolluis of spint op 

het loof zit, kunt u dit zien aan een witte afzetting op het blad. Beide aandoeningen kunt u zelf bestrijden 
door middel van biologisch spuitmiddel, verkrijgbaar bij de Olijfboomspecialist. De Olijfboomspecialist komt 

overigens op verzoek jaarlijks bij u langs om uw boom hier preventief tegen te behandelen met een 
effectiever spuitmiddel dat niet door particulieren mag worden toegepast. 

 

- Ompotten: Wanneer u de olijfboom in een pot of plantenbak heeft staan zal deze na een periode van 8 
tot 10 jaar omgepot moeten worden. U kunt hiervoor dezelfde pot of plantenbak gebruiken. U dient de 

boom uit de pot te halen. Hierna kunt u rondom 10 cm van de kluit af steken en de olijfboom opnieuw 
planten met hydrokorrels en mediterrane substraat. 
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