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het aantal geblokkeerde aanvra-
gen, het percentage geblokkeerde 
aanvragen en het aantal domeinen 
op de zwarte lijst. Daaronder krijg je 
over de periode van de laatste 24 uur 
grafieken met het aantal aanvragen 
en de activiteit van de verschillen-
de clients. De schijfdiagrammen 
eronder tonen de verdeling van de 
types dns-aanvragen en door wie 
de aanvragen beantwoord zijn (de 
zwarte lijst, de cache van Pi-hole of 
de upstream dns-servers). Tot slot 
krijg je ook enkele tabellen te zien 
met de top tien van toegelaten en 
geblokkeerde domeinen en van de 
actiefste clients.

LOGS EN ANDERE 
HULPMIDDELEN
Naast het dashboard zal je ook vaak 
de pagina Query Log raadplegen. 
Die toont elke dns-aanvraag en de 

Pi-hole wilt uitschakelen, doe je dat 
op de pagina Disable.

Onder het menu Tools vind je 
nog wat hulpmiddelen voor Pi-hole. 
Met ‘Update Gravity’ update je je 
zwarte lijst met de nieuwste online 
beschikbare lijsten. Sowieso voert 
Pi-hole wekelijks deze update uit. In 
Query Lists kun je opvragen of een 
specifiek domein zich in je zwarte 
lijst bevindt. En in Tail pihole.log 
volg je live de dns-aanvragen en de 
reacties die Pi-hole geeft. Handig om 
problemen te debuggen.

DNSSEC
Onder Settings / DNS vind je nog 
enkele handige dns-instellingen. 
Allereerst kun je hier nog je up-
stream dns-servers veranderen die 
je tijdens de installatie van Pi-hole 
ingesteld hebt. Onderaan kun je 
bij de geavanceerde instellingen 
‘DNSSEC’ inschakelen. Daarmee va-
lideert Pi-hole bij alle dns-aanvragen 
naar de upstream dns-server of de 
door de dns-server teruggestuurde 
informatie wel een correcte digitale 
handtekening heeft.

status (doorgestuurd, uit de cache 
gehaald, geblokkeerd). De zoekfunc-
tie is handig als je wilt weten wie 
welke dns-aanvraag heeft gedaan. 
En met een klik op ‘Blacklist’ of 
‘Whitelist’ in de rechterkolom zet je 
het desbetreffende domein op de 
zwarte respectievelijk witte lijst.

Het onderdeel Long term data 
laat je toe om grafieken, logs of 
statistieken van een specifieke 
periode te bekijken. Handig als er 
iets aan je netwerk of je clients 
veranderd is en je wilt bekijken wat 
voor impact dat heeft gehad. Op de 
pagina’s Whitelist en Blacklist voeg 
je eenvoudig manueel een domein 
toe aan je witte lijst respectievelijk 
zwarte lijst. De domeinen die je met 
de knoppen in de Query Log hebt 
toegevoegd, verschijnen hier ook. 
En als je voor een specifieke periode 
het filteren van dns-aanvragen door 

DNSSEC inschakelen, geeft je wat 
meer zekerheid dat niemand via 
gemanipuleerde dns-informatie je 
probeert naar kwaadaardige web-
sites om te leiden. Je dient dan wel 
als upstream dns-server een server 
te kiezen die DNSSEC ondersteunt. 
Van de in de standaardlijst opge-
nomen dns-servers zijn dat Google, 
Cloudflare, DNS.WATCH en Quad9. 
Merk op dat DNSSEC inschakelen 
je logbestanden heel wat groter 
maakt. Nadat je Use DNSSEC aange-
vinkt hebt, klik je onderaan rechts 
op ‘Save’.

Bezoek daarna eens een website 
die zijn domein met DNSSEC 
gevalideerd heeft, zoals mozilla.org. 
In pihole.log zie je dan ‘validati-
on result is SECURE’. Bij andere 
domeinen zie je ‘validation result is 
INSECURE’. Overigens vind je nu ook 
in de Query Log in de kolom Status 
bij de aanvragen die Pi-hole naar een 
upstream dns-server doorstuurt de 
melding SECURE in het groen bij een 
met DNSSEC gevalideerd domein en 
INSECURE in het geel voor andere 
domeinen.

Je vindt op inter-
net allerlei zwarte 
lijsten die je een-
voudig aan Pi-hole 
toevoegt

OP DE COMMANDLINE
Pi-hole komt ook met een commandline-opdracht: pihole. Zo update je 
Pi-hole met pihole -up en voer je de configuratiestappen na de eerste 
installatie opnieuw uit met pihole -r. Met pihole -c krijg je statistieken 
te zien, zoals het dashboard van de web interface maar dan op de 
commandline. En met pihole -t tail log bekijk je live de dns-aanvragen 
die Pi-hole verwerkt. In de online documentatie (https://docs.pi-hole.
net/core/pihole-command/) vind je meer uitleg over de mogelijkheden, 
bijvoorbeeld om je zwarte en witte lijst bij te werken.

 In het dashboard toont Pi-hole 
je overzichtelijk wat allemaal 
geblokkeerd wordt.

 Bekijk welke dns-aanvragen je 
apparaten in huis allemaal doen 
en wat Pi-hole blokkeert.
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