
De maan en de natuur 

Zoals menige tuinder weet kunnen maanstanden de natuur beïnvloeden. 

De standen van de maan zijn gekoppeld aan de sterrenbeelden. 

 

Zo kan men hieronder een aantal data vinden waarop allerlei werkzaamheden in de tuin gunstig kunnen 

worden beïnvloed. 

De werkzaamheden kunnen zijn: 

gras maaien, bloemen bemesten, bladgroenten poten en zaaien, planten en verplanten, 

kruiden oogsten en drogen, onkruid wieden, onkruid schoffelen en laten liggen, planten en hagen rooien, 

een composthoop opzetten. 

 

Om de juiste datum voor een bepaalde werkzaamheid te kiezen volgen hieronder de daarbij horende data 

gekoppeld aan maanstanden en sterrenbeeld. 

 

Kreeftmaan in 2017 

Kreeftdagen zijn bladdagen met een dalende energie. Tijdens deze dagen is het goed om gras te maaien 

en bloemen te bemesten. En tijdens afnemende maan bladgroenten te poten en te zaaien. 

Kreeftmaan op: 

6-7-8 maart; 3-4-30 april; 1-27-28 mei; 24-25 juni; 21-22 juli; 18-19 augustus; 14-15 september; 11-12 

oktober; 7-8 november; 5-6 december; 

18 en 19 april zijn ideaal om aardappels te planten; 

14 en 15 mei zijn geschikt om aardappels, wortel- en knolgewassen te planten zoals ui, knoflook en bieten. 

 

Maagdmaan in 2017 

Maagddagen zijn worteldagen met een dalende energie. Praktisch alle werkzaamheden in de tuin die te 

maken hebben met planten en verplanten zijn gunstig. 

Maagdmaan op: 

11-12 maart; 7-8-9 april; 4-5-6 mei; 1-2-28-29 juni; 25-26-27 juli; 22-23 augustus; 18-19 september; 15-16 

oktober; 12-13 november; 9-10 december. 

 

Schorpioenmaan in 2017 

Schorpioendagen zijn bladdagen met een dalende energie. Deze dagen zijn geschikt om te zaaien en te 

planten, kruiden te oogsten en te drogen, bladgroenten te planten en te zaaien, het gras te maaien en te 

bemesten. 

Schorpioenmaan op: 

16-17 maart; 12-13* april; 9-10-11 mei(10 mei is volle maan); 5-6-7 juni; 3-4-30-31 juli*; 26-27-28 

augustus*; 23-24 september* 20-21-22 oktober*; 16-17-18 november*; 14-15 december*. 

*= op deze dagen geen bomen kappen: boktorgevaar. 

 

Boogschuttermaan in 2017 

Boogschutterdagen zijn vruchtdagen en vormen de overgangsperiode van dalende en stijgende energie 

met kans op weersverandering. Geschikt om vruchtgewassen te planten in voor-en najaar. Geschikt om 

hoog opgroeiende gewassen als stokbonen te planten. Tijdens de afnemende maan kunnen fruitgewassen 

gesnoeid worden in het voorjaar. 

Boogschutterdagen op: 

18 Ag-19-20 maart; 14-15-16 april; 12 Ag -13 mei; 8Ag—9-10 juni; 5-6 Ag juli drie dagen voor de volle 

maan- 7 juli; 1-2 Ag-3 augustus; 25-26-27 Ag september; 22-23-24 oktober; 19-20 november; 16-17-18 

december. 



Ag= Apogeum: de tijd dat de maan het verst van de aarde staat. 

 

Steenbokmaan in 2017 

Steenbokdagen zijn worteldagen met stijgende energie. Tijdens de afnemende maan kan men onkruid 

wieden, wortel- en wintergroenten planten en poten, planten en hagen rooien; een composthoop opzetten. 

Steenbokmaan op: 

21-22 maart; 17-18 april; 14-15-16 mei; 10-=11-12 juni; 8-9 juli (9 juli volle maan); 4-5-6-31 augustus; 1-2-

28-29 september (zomerbollen uitgraven en bewaren); 25-26-27 oktober; 21 Ag-22-23 november; 18-19Ag-

20 december. 

 

Watermanmaan in 2017 

Watermandagen zijn bloemdagen met stijgende energie. Onkruid schoffelen en laten liggen, bloemen 

bemesten. 

Watermanmaan op: 

23-24-25 maart;19-20-21 april;17-18 mei;10-11-12 juni;10-11-12 juli; 6-7-8 ᶷ augustus;3-4 ᶷ -30 september; 

1-2 ᶷ-27-28-29 ᶷ oktober;24-25 ᶷ november; 21-22 ᶷ december. ᶷ= rustdag. 

 

Vissenmaan in 2017 

Vissendagen zijn dagen met stijgende energie. Plant bladgroenten, bemest bloemen en maar gras. 

Vissenmaan op: 

26-27 maart; 22-23 april; 19-20-21 mei; 15 ᶷ -16-17 juni; 13-14 juli; 9-10 augustus; 5-6-7 september; 3-4-

30-31 oktober; 26-27-28 november; 23-24-25 december. 

ᶷ= rustdag 

Nieuwe maan in 2017 op: 

28 januari, 26 februari, 28 maart, 26 april, 25 mei, 24 juni, 23 juli, 21 augustus, 20 september, 19 oktober, 

18 november, 18 december. 

Twee dagen voor nieuwe maan zaaien en/of planten geeft een vliegende start. 

 

Afnemende maan in 2017: 

19 januari, 18 februari, 20 maart, 19 april, 19 mei, 17 juni, 16 juli, 15 augustus, 13 september, 12 oktober, 

10 november, 10 december. 

 

 

 


