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Pi-hole
BLOKKEER ADVERTENTIES EN TRACKERS
Met Pi-hole blokkeer je advertenties en trackers in websites en apps op 
je hele thuisnetwerk. Je installeert de software op een Raspberry Pi of 
andere Linux-computer bij je thuis en stelt Pi-hole dan als dns-server in bij 
al je apparaten in huis. Koen Vervloesem

Het principe achter Pi-hole 
(https://pi-hole.net/) is 

eenvoudig. Je installeert het op een 
Raspberry Pi of andere Linux-compu-
ter en zorgt dat de computers in je 
thuisnetwerk je Pi-Hole als dns-ser-
ver gebruiken. Via de dns-aanvragen 

worden dan advertenties, trackers 
en kwaadaardige websites geblok-
keerd, ook in-app advertenties in je 
mobiele apps of advertenties op je 
smart-tv. Dat werkt met een zwarte 
lijst van domeinen die bekend staan 
om het aanleveren van dubieus 

materiaal. Pi-hole nestelt zich als 
proxy tussen de aanvrager en de 
dns-server en laat alleen de aanvra-
gen door die niet op een zwarte lijst 
staan. Bij de andere aanvragen geeft 
Pi-hole het ongeldige adres 0.0.0.0 
terug. De ontwikkelaars omschrij-
ven Pi-hole als een “zwart gat voor 
internetadvertenties”.

Je kunt ook allerlei statistieken 
bekijken in de web interface, nakij-
ken welke “phone home” dns-aan-
vragen je IoT-apparaten doen, 
specifieke blacklists of whitelists 
toevoegen, enzovoort. En als je weg 
van huis op je smartphone surft via 
een vpn-verbinding naar je huis, dan 
krijg je alle voordelen van Pi-Hole 
ook onderweg. In dit artikel instal-
leren we Pi-hole, gaan we ermee aan 

de slag en tonen we je wat er nog 
allemaal mogelijk is, behalve adver-
tenties en trackers blokkeren.

PI-HOLE INSTALLEREN
Ondanks de naam werkt Pi-hole niet 
uitsluitend op een Raspberry Pi. De 
software draait in principe op elke 
Linux-computer en vereist maar 512 
Mbyte RAM en ongeveer 52 Mbyte 
schijfruimte. Er is officiële onder-
steuning voor Raspbian, Debian, 
Ubuntu, Fedora en CentOS.

Op al deze besturingssystemen 
verloopt de installatie hetzelfde:

wget -O basic-install.sh https: 
//install.pi-hole.net

sudo bash basic-install.sh

Volg de instructies van het instal-
latieprogramma. Kies een dns-pro-
vider uit de lijst of Custom om zelf 
de IP-adressen van dns-servers (of 
de dns-server van je router) in te 
voeren.

Daarna krijg je de vraag om te 
selecteren welke zwarte lijsten je 
wilt gebruiken. Standaard staan ze 
allemaal ingeschakeld, dat kun je 
gerust zo houden. IPv4 en IPv6 laat 

PI-HOLE IN DOCKER
Je kunt Pi-hole ook in een Docker-container draaien (https://github.
com/pi-hole/docker-pi-hole/). Daardoor ben je er zeker van dat Pi-hole 
door zijn wijzigingen aan de netwerkconfiguratie niet interfereert met 
je besturingssysteem. En draai je het domotica-systeem Home Assistant 
al via Hass.io (https://www.home-assistant.io/hassio/), dan kun je in dit 
Docker-gebaseerde systeem ook een add-on met Pi-hole installeren. Klik 
daarvoor in de web interface van Home Assistant in het linkerpaneel op 
Hass.io, kies bovenaan voor ‘Add-on Store’ en klik dan bij ‘Community 
Hass.io Add-ons’ op ‘Pi-hole’ en dan op ‘Install’.

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

Meer informatie over de listing- 
uitleg vind je in de inhoudsopgave.
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