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Via een vriend van zijn vader is Jacobs, na zijn HBS, begonnen aan de opleiding Landmeten aan de
MTS in Utrecht, omdat de opleiding Civiele Techniek vol zat. Het stage jaar heeft hij doorgebracht bij
de Heidemaatschappij (wegmetingen bij Emmen) en het Kadaster Arnhem (met Toussiant en
Wiedema); o.a. hermeting Nunspeet en Ruilverkaveling met Tamminga).
Na zijn afstuderen heeft Jacobs gewerkt voor het Kadaster (via het 5 jaar contract). In 1957 is hij in
militaire dienst gegaan, waar hij Jan de Boer heeft leren kennen en samen zijn ze toen in Delft gaan
studeren.
Na zijn studie zou Jacobs gaan werken als technisch adviseur bij de handelsfirma Figgels; hij had al
een opleiding in Heerbrugg gehad en zou vertegenwoordiger worden in Indonesië, maar door de
confrontatie politiek van President Soekarno is dat niet door gegaan en heeft hij zijn contract met het
Kadaster afgemaakt, beginnend in Friesland; ook is hij leraar geweest aan de HTS te Leeuwarden.
Via een van zijn studenten is hij in contact gekomen met Oranjewoud (1967) en heeft daar zijn carrière
doorgemaakt tot directeur tot 1997. Begonnen met aardgasleidingennettracés, en voorts bodemdaling
van het Slochterenveld, controlemetingen voor de zoutindustrie in Hengelo, gemeentekaarten is het
bedrijf uitgegroeid. Jacobs kreeg steeds meer andere taken (o.a. financiën) en is het bedrijf gestart met
dependances (o.a. met de start van de fotogrammetrische afdeling) en ook Budapest (via Urban) en
ook de B6 (rond 1990), de samenwerking van zes private bedrijven (Heidemij, Grontmij, Van Steenis,
Fugro Inpark, Oranjewoud en DLV)om kadastraal en GBKN werk uit te voeren en zo daarvoor
kadastrale medewerkers over te nemen.
Na zijn pensioen heeft hij nog enige tijd voor het NMI gewerkt (in 1993 als commissaris aangesteld)
en vanaf 1998 als plaatsvervangend directeur met de overgang naar TNO als reorganisatie
bewerkstelligd. Na zijn vertrek is het NMI naar het oude Geodesiegebouw getrokken aan de
Thijsseweg in Delft.

