
Broedmachine test HHD 36 . 
Kortingsactie voor leden fokvereniging en lezers van de website van PKV Burgum e.o. 
 
Ik verkoop broedeieren van Indische Loopeenden, Marans, Poule de Bresse en Creamy Legbar. 
De overtollige eieren na het broedseizoen en wat overblijft tijdens het broedseizoen gaat naar de 
voedselbank in Burgum. Zo hebben mensen die afhankelijk zijn van voedselhulp ook eens een eitje, 
want in de voedselpakketten zitten geen eieren. 
 
Mensen vragen mij vaak over de aanschaf van een goede broedmachine tegen een redelijke prijs. 
Over het algemeen zijn betrouwbare broedmachines erg duur. Er zijn wel goedkopere 
broedmachines, maar dan moet je de eieren zelf keren en daarbij moet de broedmachine dan open. 
Of de machine keert wel automatisch maar de broedmachine moet open om water bij te vullen. Een 
ander probleem bij goedkopere broedmachines is vaak dat de warmteverdeling en de vochtverdeling 
niet goed werkt. De uitkomstresultaten zijn dan vaak onvoldoende. 
Op een gegeven moment kreeg ik van een fokker een berichtje met de vraag welke temperatuur- en 
vochtwaarden moeten worden aangehouden bij het uitbroeden van eendeneieren. 
Na de broedperiode kreeg ik een berichtje over de uitkomst, die was bijna honderd procent. 
En dat bij eendeneieren! Uitbroeden van eendeneieren is toch wel wat lastiger en omslachtiger dan 
uitbroeden van kippeneieren. Zo moeten eendeneieren elke dag worden gekoeld en is de broedduur 
ook langer, 28 dagen in plaats van 21 dagen. De machine moet dan goed en constant presteren voor 
wat betreft de temperatuur en de luchtvochtigheid. Vooral een constante temperatuur is bij het 
broeden erg belangrijk.  Het vochtpercentage laat een ruimere marge toe. Zo is het immers ook in de 
natuur. De broedende vogel zorgt voor een constante temperatuur, maar de weersomstandigheden 
en daarmee de luchtvochtigheid kan nogal wisselen. De laatste drie dagen van het broedproces moet 
de luchtvochtigheid in de broedmachine voldoende hoog zijn om de schalen brosser te maken. 
Het kuiken kan met de eitand de eierschaal dan beter afbreken om uit het ei te komen.  
De eieren mogen dan niet meer worden gekeerd. Bij meerdere machines is het vocht in die laatste 
dagen niet goed op peil te krijgen. Of is deze tijdens het broedproces te hoog. Deze moet de laatste 
drie dagen ongeveer 65% zijn. De dagen daarvoor gemiddeld 47% tot 53% bij kippen en eenden. 
Als de luchtvochtigheid de laatste drie dagen ongeveer 65% is en de eieren komen uit dan loopt de 
luchtvochtigheid nog wat meer op, naar ongeveer 73%. En dan zijn de omstandigheden voor het 
uitkomen van de eieren optimaal. De machine die ik heb gekocht en getest is van het merk HHD. 
Verkocht door iBought. De broedmachine is gemaakt in China.  Er kunnen 36 eieren in. Om u 
behulpzaam te zijn bij de keuze van een broedmachine uit het goedkopere segment, die toch goed 
werkt heb ik twee testen uitgevoerd. Bij goedkopere broedmachines heb ik het over een prijs van om 
en nabij € 120. Voor de meeste mensen een toegankelijke prijs om een leuke hobby mee uit te 
kunnen voeren. Uitbroeden van eieren en opfokken van kuikens is ook ontzettend leuk en leerzaam 
voor kinderen. Ik heb vooraf persoonlijk contact gehad met de leverancier. Deze broedmachine 
wordt heel vaak verkocht en de gebruikers zijn er zeer tevreden over. Mijn testen zijn uiteraard 
onafhankelijk en objectief. Hierna de testresultaten. 
 
Test 1  
 
De broedmachine staat in een ruimte waar de temperatuur ongeveer 18 C is. 
 
Marans-eieren. 
 
Bij deze eerste test heb ik 25 Marans-eieren ingelegd.  
Alle eieren waren bevrucht zo bleek bij het schouwen op de zesde dag. 
Marans-eieren staan er om bekend dat de uitkomst wordt bemoeilijkt door de zeer dichte structuur 
van de eierschaal. Een Marans-ei is veel minder poreus dan eieren van andere kippenrassen.  
Daarbij komt dat het vel aan de binnenkant van Marans-eieren erg taai is. Bij Marans-eieren is in 
optimale omstandigheden doorgaans een uitkomst te verwachten van om en nabij 60% van de 
bevruchte eieren. Er zijn fokkers die in een bloemspuit van een liter een theelepel azijn doen en 
hiermee voor de uitkomst de eieren besproeien. De azijn lost de kalk waaruit de eierschaal bestaat 
deels op wat tot betere uitkomsten kan leiden. Hoewel deze eigenschappen wellicht negatief zijn 
voor het broeden, zijn ze voor het behoud van een vers ei heel gunstig.  
In Frankrijk wordt het Marans-ei gepromoot als het enige salmonellavrije ei ter wereld.  



Bij het uitbroeden van Marans-eieren worden, nu de uitkomst vaak moeizamer is, extra eisen gesteld 
aan de kwaliteit van de broedmachine. 
Van de 25 bevruchte eieren zijn er 17 kuikens geboren. 
Dat is een uitkomstpercentage van 68% wat voor Marans-eieren zeer goed is te noemen. 
Volgens de fabrikant moet de broedtemperatuur worden ingesteld op 38,1 C.  
Dat heb ik gedaan. Bij de 17 kuikens waren er echter 3 kuikens met kromme teentjes en 1 kuiken had 
spreidpootjes. Dat laatste is opgelost met het aanbrengen van een elastiekje gedurende ongeveer 
anderhalve week. Toen waren de pootjes weer bijgetrokken. De andere kuikens moesten worden 
geruimd. Waarschijnlijk is de temperatuur van 38,1 C iets te hoog geweest. Een volgende keer zal ik 
bij het uitbroeden van kippeneieren de temperatuur aanhouden die ik normaal gesproken ook 
hanteer, namelijk 37,6 C en de laatste 2 dagen 37,1 om warmtestress te voorkomen. 
Bekijk het filmpje op YouTube: https://youtu.be/wscO3Fd_LNI 
 
Test 2 
 
Eieren Indische Loopeend. 
 
Bij de tweede test heb ik 10 eieren van Indische Loopeenden ingelegd. 
Bij het schouwen bleek dat alle eieren bevrucht waren. 
De broedtemperatuur heb ik ingesteld op 37,1 C. 
Het vocht varieerde tussen 45 en 53%. 
’s Morgens was het vocht meestal lager dan 45% en moest ik even weer wat water bijvullen.  
Maar de tijdelijk lagere vochtwaarde heeft de uitkomst niet beïnvloed. 
Zo gaat het in de natuur bij een broedende eend immers ook. 
De eend verlaat af en toe haar nest en komt nat van zwemmen terug op het nest om verder te 
broeden. Dus zijn er ook verschillen in luchtvochtigheid. Bovendien koelen de eieren dan enige tijd. 
Dat bootsen we na met de broedmachine. Bij eendeneieren moet beslist enige tijd worden gekoeld. 
Dat wordt als volgt gedaan. Elke dag worden de eieren uit de machine gehaald en wordt de machine 
weer dichtgedaan om op temperatuur te blijven en de opgebouwde luchtvochtigheid vast te houden. 
Na het koelen komen de eieren dan weer in de broedmachine die de juiste warmte- en 
vochtwaarden heeft behouden. 
Vanaf de 2e dag moet worden gekoeld. Bij dag 2 wordt 2 minuten gekoeld, bij dag 3 wordt 3 minuten 
gekoeld etc. Vanaf dag 26 wordt niet meer gekoeld en gekeerd. De eieren worden uit de keerlade 
gehaald en in de broedmachine gelegd zonder keerlade. Het keermechanisme wordt ook uit de 
broedmachine gehaald. Onder in de machine kan keukendoek worden gelegd om vervuiling van de 
machine tegen te gaan. Daar leg je dan de eieren op. Zie de foto hier onder. 
 

 
 
De waterlade wordt gevuld en volledig gesloten. Ik heb lade 2 en 4 gevuld waarin ik een stukje 
keukendoek (of keukenpapier)heb gelegd voor een geleidelijke verdamping.  
De luchtvochtigheid komt dan uit op plm. 65%, is het te laag dan kan ook in de andere laden nog 
water worden gedaan. De machine mag vanaf dag 26 dan niet eerder meer open dan om de kuikens 
er uit te halen. Zijn een aantal eieren een dag na de geboorte van de eerste kuikens nog niet 
uitgekomen, dan haalt u de inmiddels droge kuikens er uit en laat u de broedmachine nog een dag 
aan staan. Er kunnen nog eieren uitkomen. De uitkomst was uitstekend op de tweede helft van de 
dag van uitkomst waren er 6 kuikens en de volgende dag nog eens 3 kuikens. Al met al 9 gezonde 
kuikens. Een uitkomstpercentage van 90%. 
 

https://youtu.be/wscO3Fd_LNI


 
 
 
 

 
 
 
Conclusie en opmerkingen. 
 
De HHD broedmachine voor 36 eieren heeft uitstekend gepresteerd. De kwaliteit- prijsverhouding is 
zeer gunstig. Dat is eigenlijk te bescheiden uitgedrukt, deze machine doet het even goed, wellicht 
beter dan broedmachines uit een duurder segment op de markt. Het Nederlandse bedrijf iBought dat 
de broedmachines importeert en levert is goed bereikbaar en zeer klantvriendelijk. Bij vragen of 
problemen kan worden gebeld en wordt u verder geholpen met uw vragen.  
De prijs, technische en andere informatie over deze broedmachine vindt u op: 
https://www.ibought.nl/a-58909532/broedmachines/broedmachine-smart-flexibele-ei-capaciteit-36-
kippen-12-ganzen-25-eenden-56-duiven-80-kwartel-met-schouwlamp-model-2021/#description 
Er is een uitgebreide Nederlandse handleiding. 
Deze behoeft echter enige aanvulling op de volgende onderdelen. 
 
Het reguleren van de luchtvochtigheid. 
 
Bij het vullen van een gedeelte van de laden gaat de broedmachine al snel naar 65% als de lade 
helemaal dicht wordt gedaan. Dat is te hoog voor de gehele broedduur en moet alleen aan het einde 
van het broedproces. De luchtvochtigheid kan worden gematigd door te zorgen voor geleidelijke 
verdamping van het water. Dat kan door in de lade waarin het water moet worden gegoten een 
stukje vaatdoek te leggen of iets dergelijks. Daarnaast is het nodig de lade op een kier te zetten. 
Gerekend vanaf het piepschuim - dat altijd om de broedmachine moet blijven - is een kier van 
ongeveer 2 centimeter voldoende om de juiste luchtvochtigheid in de machine te krijgen. Als de 
luchtvochtigheid beneden 45 % gaat er een alarm af, er moet dan weer even wat water in de lade. 
De broedmachine hoeft daarvoor niet geopend te worden. 
 
Dagtelling. 
 
Vanaf het moment dat u de eieren in deze broedmachine heeft gelegd wordt de broeddag 
bijgehouden. Op enig moment wilt u de machine weer op nul zetten. Bijvoorbeeld als u weer nieuwe 
eieren gaat inleggen. De omschrijving in de handleiding is daar niet zo duidelijk over. De teller kan 
worden gereset als volgt. Druk op de knop “Power off”, de machine gaat uit. 
Dan de broedmachine weer aan zetten en tijdens het opstarten de Set-toets en de plus-toets 
tegelijkertijd ingedrukt houden. De teller staat dan weer op nul. Ook zijn dan de fabriekswaarden 
weer ingesteld. Had u de machine op 37,1 C staan dan gaat die nu weer naar 38,1 C, de 
fabrieksinstelling. Die moet u dan even weer opnieuw instellen op de door u gewenst waarde. 
 
 
 
 

https://www.ibought.nl/a-58909532/broedmachines/broedmachine-smart-flexibele-ei-capaciteit-36-kippen-12-ganzen-25-eenden-56-duiven-80-kwartel-met-schouwlamp-model-2021/#description
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Broedtemperatuur kippen. 
 
Gelet op de testresultaten bij Test 1, lijkt het aan te bevelen de temperatuur iets lager te zetten dan 
de fabrieksinstellingen. Te denken valt aan een temperatuur van 37,6 C.  
Dat is de meest gangbare temperatuur bij een motorbroeder. Bij vlakbroeders (zonder motor en 
ventilator) is 38,1 C aan de bovenkant van het ei de gangbare temperatuurwaarde voor het 
uitbroeden van kippeneieren.  
 
Capaciteit in te leggen broedeieren. 
 
Voor eieren van dwerghoenders zal de capaciteit wel juist zijn, maar van eieren van om en nabij 65 
gram, het formaat van Marans-eieren, gaan er ongeveer 25 eieren in de machine. Voor de meeste 
fokkers is dit ruim voldoende. 
 
Noardburgum, 15 april 2021 
Jan Westerhof 
 

Aanbieding van iBought. 
 
Voor onze leden en lezers van onze website heeft iBought na kennisneming van mijn testen en 
verslag een kortingsactie aangeboden. Als u bij iBought een broedmachine of iets anders voor uw 
kleindierenhobby bestelt en u vult onderstaande kortingscode in dan krijgt u een leuke korting.  
 
Deze kortingscode is goed voor een korting van 10% en geldt niet alleen voor broedmachines maar 
voor alle dierbenodigdheden bijvoorbeeld een kippenren, voederbak, drinkbak en meer van 
dergelijke zaken. 
Hartelijk dank iBought! 
 
De kortingscode is: westerhof 
(kleine letters) 

 
 


